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PROGRAMA ENSINA A CONHECER PACIENTES GRAVEMENTE ENFERMOS

‘Medicina baseada em evidências’, com Leonardo Paixão, abriu a edição 2016 do curso para 
residentes . Foto: Douglas Barbosa 

A aula do ‘Curso Somiti para Residentes e Especializandos em Medicina 
Intensiva’, da próxima terça-feira (23), será ministrada pela especialista em 
clínica médica e intensivista Juliana Vieira e terá como tema o ‘Reconhecimen-
to do paciente gravemente enfermo’.

Segundo Vieira, reconhecer o paciente grave pode até ser rotulado como 
tarefa simples, se considerarmos os extremos de emergência como uma 
parada cardiorrespiratória ou uma insuficiência respiratória franca, mas a 
grande dificuldade que merece atenção e debate refere-se à correta 
identificação de contextos clínicos, que aparentemente estão estáveis, mas 
cujo potencial de piora e agravamento pode ocorrer em horas ou mesmo em 
poucos instantes. “Saber reconhecer esses momentos é crucial, uma vez que 
permite a adoção de condutas mais adequadas, reduzindo significativamente 
a morbi-mortalidade e o risco de sequelas”, afirma.   

A especialista explica que o objetivo da aula será discutir casos clínicos com 
risco à vida do indivíduo, alertando para as possíveis sutilizas que devem ser 
percebidas na avaliação médica diária, de forma a discriminar os diversos 
graus de gravidade. “Não somente situações de risco, mas as urgências e/ou 
emergências já estabelecidas que, mesmo tendo um reconhecimento menos 
complexo, exige rápida ação para redução do dano potencial”, acrescenta. 
O encontro acontecerá na sede da Associação Médica de Minas Gerais 
(AMMG), às 18h30.

LINHA DE CUIDADO DO PACIENTE CRÍTICO SERÁ TEMA 
CENTRAL DE JORNADA

Nos próximos dias 11 e 12 de março, Juiz de Fora receberá a 6ª Jornada de 
Integração Somiti e o 2º Congresso Mineiro de Medicina de Emergência da 
Abramede/MG – Regional Zona da Mata. Com o tema central ‘Linha de cuida-
do do paciente crítico da urgência/emergência até a UTI’, o evento conta com 
a presença de renomados especialistas de todo o estado e uma abrangente 
programação.

O objetivo, segundo o coordenador do evento, o médico intensivista Edmilton 
Pereira, é ampliar o debate sobre a importância do atendimento inicial pré-
hospitalar, na sala de emergência e na unidade intensiva para a redução da 
mortalidade e da morbidade. Ele explica que casos decorrentes de doença 
coronariana aguda, acidente vascular cerebral, trauma crânio encefálico e 
sepse devem ser assistidos o mais breve possível. “O envolvimento profissio-
nal e o conhecimento também da população são muito importantes. O leigo 
deve acionar o serviço pré-hospitalar imediatamente, assim como algumas 
manobras e procedimentos devem ser realizados corretamente ainda no local 
onde se encontra a vítima, o que faz  toda a diferença. Desejamos capacitar 
os profissionais que participarem do evento e conscientizar também sobre a 
importância da atuação multiprofissional e do treinamento”, esclarece.

O evento é realizado pela Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti), em 
parceria com a Associação Brasileira de Medicina de Emergência – Regional 
Minas Gerais (Abramede – MG).  Pós-evento, os participantes podem participar 
dos cursos: ACLS, BLS, FCCS e PVMA.

Para o coordenador do evento, Edmilton Pereira,
é preciso ampliar o debate sobre a importância 
do atendimento inicial. Foto: Douglas Barbosa 

Programação

A Liga Acadêmica de Medicina Intensiva de Minas Gerais (Ligami-MG), filiada 
à Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti) e à Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (AMIB), abriu inscrições para seleção de acadêmicos de 
medicina que desejam participar das atividades desenvolvidas pela entidade. 
As inscrições poderão ser realizadas aqui, no período de 12 de fevereiro a 
25 de março.

LIGAMIMG DEBATE SEPSE E ABRE INSCRIÇÕES PARA 
SELEÇÃO DE ACADÊMICOS

Leia o edital.

Já nos dias 31 de março e primeiro de abril, acontecem o 6º  Simpósio Somiti  
da Liga Acadêmica de Medicina Intensiva e o 1º Simpósio Multiprofissional e 
Interdisciplinar das Ligas Acadêmicas de Urgência e Emergência e Medicina 
Intensiva de Minas Gerais.

Sob a coordenação do intensivista Saulo Saturnino e tendo como convidada 
especial a vice-presidente do Instituto Latino-Americano de Sepse, Flávia 
Machado, o evento tem como tema central a sepse e destacará as novas 
diretrizes publicadas em 2015.

Inscrições e informações.

MAVIT - Manejo de Vias Aéreas 
e Intubação Traqueal

Novas turmas. 
Escolha sua data.

Inscrição

Alfenas  26 a 27 de Fevereiro
Belo Horizonte  05 a 06 de Março

Juiz de Fora  12 a 13 de Março Belo Horizonte - 27 de Fevereiro 
Juiz de Fora - 12 de Março
Belo Horizonte - 9 de Abril

aqui

No dia 16, o conteúdo ‘Medicina 
Baseada em Evidências’ foi coordenado 
pelo intensivista Leonardo Paixão. A 
inscrição é gratuita e pode ser feita 
pelo site:

Com dois anos de duração, os alunos 
com 75% de participação têm direito a 
certificado. Os sócios quites da Somiti 
com 80% de aproveitamento têm direito 
a um dos cursos de imersão: ACLS; 
BLS; CITIN; FCCS; PVMA ou TENUTI. 
Vagas limitadas.

 www.somiti.org.br

http://cursos.somiti.org.br/arquivos/upload_download/arquivo_upload_20160205043006.pdf
http://www.somiti.org.br/arquivos/site/comunicacao/noticias/edital-ligami-mg-2016.pdf
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/gestao-avancada-em-servicos-de-urgenica/4/192
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/simposio/6%C2%BA-simposio-somiti-da-ligami-mg-1%C2%BA-simposio-regional-multiprofissional-e-interdisciplinar-das-ligas-academicas-de-urgencia-e-emergencia-e-medicina-intensiva/1/194
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/gestao-avancada-em-servicos-de-urgenica/4/192
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/jornada/6%C2%AA-jornada-integracao-somiti-juiz-de-fora-/5/193
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/simposio/6%C2%BA-simposio-somiti-da-ligami-mg-1%C2%BA-simposio-regional-multiprofissional-e-interdisciplinar-das-ligas-academicas-de-urgencia-e-emergencia-e-medicina-intensiva/1/194
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos-de-imersao/gestao-avancada-em-servicos-de-urgenica/4/192
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/detalhes/cursos-de-imersao/gestao-avancada-em-servicos-de-urgenica/4/192
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
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