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TREINAMENTO INTENSIVO

Confira a agenda de cursos

Aula: Infecções por Fungos na UTI

Data: 14 de junho

Horário: 18h30

Local: Av. João Pinheiro, 161 – Centro

Dia 17 de junho, o presidente da Associação Brasileira 

de Medicina de Emergência (Abramede), Luiz Alexandre 

Borges, ministrará a palestra ‘O Futuro da Medicina de 

Emergência no Brasil’.

INFECÇÃO É TEMA DAS AULAS DE JUNHO

  
 Rogério Fonseca Sad.
Foto: Douglas Barbosa.

Na última terça-feira (7), a aula foi ‘Infecção – uso racio-

nal de antimicrobianos na UTI’, com o intensivista Ro-

gério Fonseca Sad. Já na próxima semana (14), o espe-

cialista Christiano Coli Nogueira fala sobre ‘Infecções 

por Fungos na UTI’. Na sequência serão abordados: 

‘Infecção por vírus na UTI’ e ‘Infecções necrotizantes de 

partes moles’.  As inscrições são gratuitas e as vagas 

limitadas.

PEDIATRIA DEBATE 
INFLUENZA

Dia 15 de junho, com o apoio da 

Somiti, será realizado o II Encontro 

de Terapia Intensiva Pediátrica, na 

sede da Associação Médica de 

Minas Gerais (AMMG), às 19h30. 

A reunião será coordenada pela Re

sidência do Hospital Odilon Behrens 

(HOB) e terá como tema a Influenza. 

As inscrições são gratuitas. 

Informações: 
(31) 32223172

Nos meses de julho e agosto o Mavit – Manejo de Vias 

Aéreas e Intubação Traqueal  terá uma ampla progra

mação. Além da capital mineira, o curso será realizado 

em Alfenas, Governador Valadares e Uberlândia. Profis

sionais do Sul do país também terão a oportunidade de 

capacitação em Santa Maria (RS).

Veja a programação completa e inscrevase.

MAVIT TEM NOVAS TURMAS

INSTRUTORES DÃO 
DICAS EM LIVRO

Os instrutores da Somiti Clayton Lima 

Melo (ECTE) e Thaís Gomes (BLS, ECTE 

e ACLS) participaram da primeira edição 

do livro ‘Blackbook  Enfermagem’. A pu

blicação garante consulta rápida para 

esclarecer as dúvidas no dia a dia, sobre 

os temas mais comuns e essenciais da 

prática profissional. É a equipe Somiti 

salvando vidas por meio do ensino!

Dias quatro e cinco de junho, a Somiti treinou 100 

alunos no curso ACLS - Advanced Cardiac Life Sup-

port. O diretor de ensino da entidade, Daniel Azeve-

do, valorizou o trabalho da equipe e o fato da 

Sociedade ser a única no estado com reconheci-

mento Silver da American Heart.

As aulas foram realizadas em Belo Horizonte, Divinó-

polis e Montes Claros. Além do ACLS houve turma de 

PVMA - Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto, 

na capital mineira.

O FUTURO DA MEDICINA DE EMERGÊNCIA NO BRASIL

A apresentação ocorrerá no VII Fórum de Defesa Profis-

sional da Somiti e I Fórum de Defesa Profissional da 

Abramede-MG que serão realizados, a partir das 17h, no 

Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM 

MG). Também consta na programação: reunião de or-

ganização dos congressos 2017, Projeto Registro de Mi-

nas e cerimônia oficial de posse da diretoria da 

Abramede MG.

I Fórum de Defesa 
Profissional da 
Abramede/ MG

As infecções constituem as principais causas de morta-

lidade dos pacientes críticos, internados nas Unidades 

de Terapia Intensiva (UTI). Neste mês de junho, o ‘Curso 

Somiti para Residentes e Especializandos em Medicina

Intensiva’ traz o tema em suas variadas perspectivas.

  
Aluna do Mavit treina intubação 
de vítima de encarceramento.

AONEURO COURSE  NEUROTRAUMA
O diretor científico da Somiti, Jorge Luiz Paranhos, convida os neurointensi

vistas para o ‘Primeiro Curso da Iniciativa de AONeuro no Neurotrauma’. 

A iniciativa é pioneira no país e acontecerá dias 17 e 18 de junho, em São 

Paulo (SP). 

Paranhos conta que o curso terá a presença de nomes internacionais de 

sucesso e é voltado para o tratamento clínico e cirúrgico do paciente com 

trauma no sistema nervoso central. “Esperamos contar com a sua participa

ção, de seus residentes, colegas neurocirurgiões, neurointensivistas e os 

profissionais de saúde diretamente relacionado com o diagnóstico e o trata

mento de pacientes com traumatismo cranioencefálico grave”, reforça.

Dr. Juan Sahuquillo, Barcelona, Espanha

Dr. Jorge Paranhos, São João Del Rei, Brasil

Dr. Ruy Monteiro, Rio de Janeiro, Brasil

Diretores: 

Dr. Jorge Luiz da R. Paranhos

Informações e 

Inscrições

I Congresso Abramede-MG

III Congresso Mineiro de Nutrição em Terapia Intensiva

I Congresso Mineiro de Psicologia Hospitalar com Ênfase em Terapia Intensiva

 AGENDESE
25 a 27 de Maio de 2017 

Dr. Frederico Bruzzi de Carvalho
Presidente do Congresso 

da AbramedeMG

Local: Hotel Dayrell
Rua Espirito Santo, 901,
Centro – BH/MG

Dr. Eduardo Fonseca Sad
Presidente do Congresso 

da Somiti

http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-trauma-life-support/4/30
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/curso-interdisciplinar-em-terapia-intensiva/4/21
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ressuscitacao-cardiopulmonar-para-familiares-e-amigos---family-e-friends-rcp-/4/28
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14
http://cursos.somiti.org.br/agenda-de-eventos
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/forum/vii-forum-de-defesa-profissional-da-somiti/2/202
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-de-imersao/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
https://aocmf2.aofoundation.org/eventdetails.aspx?id=1117&from=PG_COURSEDIRECTORY
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