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Congresso da Ames amplia gratuidade em inscrições
Com o objetivo de garantir a participação do maior número de pessoas da área de saúde
no evento, a organização do 57º Congresso Médico Estadual da Ames ampliou a insenção
da inscrição para vários segmentos de seu público-alvo. Podem se inscrever gratuitamente
para o Congresso todos os médicos cooperados da Unimed Vitória, Coopneuro, Coopangio, Cooperciges e Coopanestes. Também estão isentos os membros da equipe de cirurgia
do Hospital Estadual dr. Jayme dos Santos Neves e membros de ligas acadêmicas - estes
últimos deverão apresentar documentação que comprove sua condição de membro de
liga. As inscrições podem ser feitas pelo hotsite do evento (www.congressoames.com.br).
O Congresso será realizado nos dias 09, 10 e 11 de novembro, no Vitória Grand Hall, em
Vitória (ES). Mais informações podem ser obtidas na secretaria da Ames, pelo telefone (27)
3324-1333, e pelos e-mails ames@ames.gov.br e contato@congressoames.com.br.
PROGRAMAÇÃO DOS CURSOS
- A transpormação digital na Medicina
- Tratamento de tromboso venosa profunda com Angiojet
- Uso de gás carbônico como contraste na hemodinâmica
- Uso de laser transdérmico no tratamento das varizes
- Novas tecnologias em diagnóstico e tratamento do câncer:
• Imagem na era da imunoterapia
• PET Psma
• Radiologia intervencionista em Oncologia
• Painel gênico tumoral no diagnóstico alvo
• Imunoterapia no tratamento oncológico

- Impacto do imposto na realidade médica
- Judicialização da Medicina
- Mídias sociais x realidade médica brasileira
- Prevenção e vacinação
- Vacinação na mulher
- Cuidados paliativos nos portadores de doenças crônicas
avançadas
- Distúrbios do sono e novas tecnologias
- Doenças pulmonares das pequenas vias.

Venha curtir o final de
semana, com sua família, no CLUBE DE CAMPO DA AMES, em Santa
Isabel (Domingos Martins). Reservas pelo tel:
(27) 3324-1333

Tel: (27) 3324-1333
E-mail: ames@ames.org.br

Faça seus eventos com a Ames. Temos todo know how
para a realização de congressos, simpósios, encontros,
workshops e festas de turmas de Medicina. Ampla experiência em eventos na área médica. Entre em contato conosco para fazer uma consulta.

Agenda
• 09 a 11/11/2017
57º Congresso Médico Estadual da
Ames
Local: Vitória Grand Hall
Informações e inscrições: (27) 3324-1333

• DIVULGUE AQUI O SEU EVENTO
Envie as informações para ames@ames.
org.br ou pelo telefone 3324-1333
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