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BENEFÍCIOS: ANUIDADE GARANTE 
DESCONTOS ESPECIAIS

Veja a programação completa e inscrevase.

MAVIT TEM NOVAS TURMAS

  
Aluna do Mavit treina intubação 
de vítima de encarceramento.

27 e 28 de agosto – BH

24 e 25 de setembro – BH

22 e 23 de outubro – BH

10 e 11 de setembro – BH
17 e 18 de setembro  Ipatinga

15 e 16 de outubro – BH
18 e 19 de novembro  BH

TINP - Curso de Terapia 
Intensiva Neonatal e Pediátrica

SOMITI LANÇA CAMPANHA 
DE DESCONTO: ACLS  PVMA 
A Somiti iniciou em primeiro de julho a campanha ‘ACLS 

garante desconto para PVMA’. A iniciativa oferece redu-

ção de 20% nos valores para inscrição no PVMA - Princí-

pios de Ventilação Mecânica no Adulto, aos alunos 

Somiti do ACLS – Advanced Cardiac Life Support (turmas 

a partir de 1º de julho a 31/12/2016).

O presidente da entidade, Hugo Urbano, explica que os 

conhecimentos adquiridos nas duas modalidades se 

completam, dando mais autonomia e segurança para os 

profissionais que atuam na urgência, emergência e tera-

pia intensiva.  “Esperamos que esta iniciativa possa esti-

mular a participação, principalmente dos acadêmicos, 

neste segundo semestre”, afirmou.

CURSO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA 
ACONTECERÁ EM JUIZ DE FORA

A Somiti fechou parceria com o Núcleo de Pesquisa em Pneumologia e Terapia In-

tensiva, da Universidade Federal de Juiz de Fora, para a realização do III Curso de 

Ventilação Mecânica em UTI, dias dois e três de setembro, no Centro de Convenções 

do Independência Trade Hotel, em Juiz de Fora.

A coordenação é do intensivista Bruno do Valle Pinheiro, que ressalta a participação 

de palestrantes nacionais e internacionais de renome como professor Alexandre Ma-

rini Ísola (São Paulo), professor Marco Antônio Soares Reis (BH) e professor Pablo 

Cardinal Fernandez (Madri). A programação abrange desde os procedimentos iniciais 

do paciente com insuficiência respiratória hipercápnica, até sedação, analgesia, indi-

cação de traqueostomia na UTI e pneumonia associada à ventilação mecânica. A programação está 
disponível no site 

da Somiti.

INSCRIÇÕES

Sócios Somiti contam com benefícios exclusivos e a anui-

dade não é retroativa. A inscrição vale durante um ano e 

durante este período há descontos especiais para realizar 

os cursos de imersão da Somiti e participar dos eventos 

científicos promovidos pela entidade. Depois de um ano, 

se o valor da anuidade não for quitado, o associado não 

ficará devendo nada à Somiti e poderá se filiar nova-

mente. Informe-se: (31) 3222-3172.

PICC - ULTRASSOM 
Punção de Cateter Central de
Inserção Periférica guiado
pelo Ultrassom

17 de setembro  Belo Horizonte
18 de setembro  Belo Horizonte

27 e 28 
de agosto  BH

8 e 9 
de outubro  BH

ANÚNCIO NO ‘SOMITI INFORMA’ 
ABRE OPORTUNIDADES

A edição abril/maio/junho do Somiti Informa já está 

sendo distribuída e traz várias novidades, além de no-

tícias da entidade e do setor de saúde. A partir desta 

publicação, o informativo terá espaço para anunciantes 

que queiram apresentar seus produtos e serviços para 

o público da Somiti.

O objetivo é viabilizar a continuidade deste meio de 

comunicação e estreitar, ainda mais, o relacionamento 

entre nossos parceiros e a classe médica, enfermeiros, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicó-

logos e dentistas de Minas Gerais. Os anúncios deverão 

seguir as orientações do Código de Publicidade Médica 

e serão previamente aprovados pela Diretoria.

Mais informações: (31) 3222-3172

Veja mais informações, as datas disponíveis e inscrevase:

ACLS          |          PVMA

O PVMA deverá ser cursado no período de 01/07 a 31/12,
em Belo Horizonte. O candidato deve solicitar o desconto 
no ato da inscrição do ACLS. 

Dr. Alexandre Dr. Pablo Dr. Bruno

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/turmas-disponiveis/cursos-de-imersao/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/terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/peripherally-inserted-central-venous-catheter-ultrassom/4/203
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
http://cursos.somiti.org.br/arquivos/upload_download/arquivo_upload_20160627090736.pdf
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos/iii-curso-de-ventilacao-mecanica-da-uti/11/206
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