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Evento reuniu profissionais do Sul de Minas
A 8ª Jornada de Integração Somiti e a 4ª Jornada de
Integração Abramede/MG – Regional Pouso Alegre,
realizadas dias nove e 10 de setembro, alcançaram o
objetivo de levar conhecimento aos profissionais do Sul
de Minas.
Os participantes elogiaram a iniciativa. “Um final de
semana que valeu muito a pena. Reencontrar amigos,
fazer novos e aprender muito! Obrigado Somiti por trazer renomados profissionais para dividir conosco suas
experiências. Saímos melhores e nossos pacientes
agradecem. Que venham muitos encontros”, disse o fisioterapeuta Marcelo Zager.
A vice-presidente da Somiti, Amarilis Batista, ressaltou
que todos os integrantes da entidade, que inclui o departamento de Pediatria, estão envolvidos na proposta
de parceria Somiti/Abramede MG, “de integrar toda Minas Gerais, com divulgação do conhecimento e participação ativa das suas Regionais, objetivando a segurança do paciente”.
Os participantes das Jornadas receberam o livro ‘Emergências Médicas Terapia Intensiva’ (950 pgs). Idealizado
e organizado pelo intensivista José Luiz Ratton. A próxima edição já está marcada para os dias 29 e 30 de
setembro, em Governador Valadares.

Pediatria Somiti integrou congresso
De 30 de agosto a dois de setembro, a Somiti participou
do ‘Congresso Interdisciplinar de Perinatologia - Centenário da Maternidade Hilda Brandão’, promovido pelo
Instituto de Ensino e Pesquisa Santa Casa BH.

de classe de enfermagem, promovemos a atualização e
o debate de ideias, buscando a excelência na formação
dos profissionais de perinatologia e da prática médica”.

A vice-presidente da Somiti, Amarilis Batista Teixeira,
representou a entidade. Ela proferiu a palestra: “O que o
intensivista espera da equipe na sala de parto”. Em suas
palavras, preferiu falar: “O que o recém-nascido espera
da equipe na sala de parto”, neste período crítico para
eventos irreversíveis do desenvolvimento. A especialista
enfatizou a necessidade de utilização de ‘boas práticas’
desde o período antenatal, no peri e neonatal, para que
se evitem sequelas como displasia broncopulmonar, retinopatia da prematuridade e paralisia cerebral.
De acordo com o superintendente-geral do Grupo Santa
Casa BH, Porfírio Andrade, o evento é um marco comemorativo dos 100 anos da Maternidade Hilda Brandão:
“Com a parceria das sociedades médicas e entidades

Sepse é debatida

no CRM MG

O auditório do Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais (CRM MG) ficou lotado na última terça-feira, dia
13 de setembro, para o evento ‘Somiti/Abramede MG
para a segurança assistencial’. O encontro integrou as
ações das entidades para o ‘Dia Mundial da Sepse’.
A iniciativa, gratuita, foi coordenada pelo intensivista
Saulo Saturnino e contou com a presença de estudantes, residentes, preceptores, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da área da saúde preocupados com o crescimento da doença e com dúvidas sobre
entendimento e aplicação das novas diretrizes.
Além da apresentação de Saturnino, houve palestra do
geriatra Reginaldo Aparecido Valácio sobre protocolos colaborativos, seguida de fórum de discussão que
abordou a atuação profissional frente aos estudos e a
educação para a comunidade. Também participaram do
debate: Achilles Barbosa, Allana dos Reis Corrêa, Anselmo Moura, Joseph Fabiano Santos, Leonardo Paixão
e Rogério de Castro Pereira, representando hospitais
das redes pública e particular.
Dentre os aspectos mais alarmantes citados no Fórum
está o desconhecimento da população e dos profissionais que atuam nas portas de entrada das unidades de
saúde. “A sepse não é um problema apenas de pacientes já internados em hospitais e, na maioria dos casos, é
de pessoas atendidas nos serviços de urgência e emergência. O tratamento adequado nas primeiras seis horas
tem clara implicação no prognóstico e na sobrevida dos
indivíduos”, afirmou a idealizadora do evento, gestora
de qualidade da Somiti e presidente da Abramede/MG,
Maria Aparecida Braga.
Para que a informação possa ser multiplicada, a Somiti
divulga o vídeo e a cartilha produzidos pelo Ilas para o
público leigo. Vamos vencer esta doença! Visite nosso
site: www.somiti.org.br
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