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Dia 16 de agosto, a aula do ‘Curso Somiti para Residentes 
e Especializandos em Medicina Intensiva’ foi ministrada 
pelo diretor de ensino da Somiti Daniel Azevedo. O tema 
do encontro foi ‘Delirium no idoso no CTI’.

Segundo Azevedo, que é geriatra, o ‘Delirium’ é uma emer-
gência geriátrica, constituindo-se no sintoma psiquiátrico 
mais comum em pacientes idosos hospitalizados, acome-
tendo cerca de um terço dos pacientes admitidos na UTI. 
“Em geral é secundário á doença orgânica, intoxicação 
medicamentosa ou síndrome de abstinência, entre outros. 

Delirium no iDoso é tema de aula

A 8ª Jornada de Integração Somiti e a 4ª Jornada de In-
tegração Abramede/MG – Regional Pouso Alegre acon-
tecem dias nove e 10 de setembro, em Pouso Alegre e 
têm como tema central ‘A linha de cuidado do paciente 
crítico da urgência/emergência até a UTI’.

O terceiro ‘Encontro Médico da Terapia Intensiva Pediá-
trica’ aconteceu dia 17 de agosto, na sede da Associa-
ção Médica de Minas Gerais (AMMG). A coordenação foi 
da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e o con 
teúdo foi apresentado pela representante da entidade Lila 
Ottoni. Durante o encontro foi debatido o percentual de 
cardiopatas assistidos pela instituição, mortalidade e tra-
tamento dos pacientes.

AGENDE-SE: 25 a 27 de maio de 2017 em Belo Horizonte

Palestrantes

Dr. Bruno do Valle Pinheiro Dr. Marco Antônio Soares Reis Dr. Alexandre Marini Ísola Dr. Pablo C. Fernandez

Coordenador

III CuRSO de VeNtIlaÇÃO meCÂNICa da utI (CVm uTi)

2 a 3 de setembro

A somiti em parceria com o núcleo de Pesquisa em Pneumologia e Terapia intensiva da uFJF  realiza o iii 
Curso de Ventilação mecânica da uTi.

Com a coordenação do intensivista Bruno do Valle Pinheiro, o evento contará com a participação dos espe-
cialistas: Alexandre marini Ísola (são Paulo), Pablo Cardinal Fernandez (madri) e marco Antônio soares reis 
(BH). o curso será no Centro de Convenções do independência Trade Hotel.

Programação inscrição

A ocorrência de delirium associa-se ao aumento de mor-
talidade durante a internação. Apesar de bem definido, o 
seu risco em geral não é adequadamente valorizado e me-
didas preventivas são subutilizadas, diagnósticos subnoti-
ficados o que impede a correta abordagem”, esclarece.

Na próxima terça-feira (23) o tema será ‘Distúrbios hidroe-
letrolíticos’, com o nefrologista Lucas Filogônio. Os distúr-
bios ocorrem quando o sódio, potássio, cálcio, magnésio, 
cloro, fosfato, sulfato, bicarbonato, entre outros, não es-
tão dentro das taxas fixas necessárias para que possam 
exercer normalmente suas funções. O desequilíbrio pode 
causar complicações neurológicas e cardíacas graves e, 
se não reconhecido e tratado prontamente, pode ser fa-
tal. Para saber mais faça sua inscrição na aula do ‘Curso 
Somiti para Residentes e Especializandos em Medicina 
Intensiva’. Aqui.

mais Informações

JORNada leVaRá CONheCImeNtO aOS 
ProFissionAis De Pouso Alegre

Daniel Azevedo é diretor de 
ensino da Somiti

A programação é bastante completa e contempla: con-
ferências, mesa redonda, cursos e conteúdo multipro-
fissional com a participação de enfermeiros, fisiotera-
peutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos. 

aluNOS elOgIam SOmItI NaS RedeS SOCIaIS
Quem acompanha a somiti nas redes sociais recebe informações sobre cursos, eventos e o setor de saúde. 
No Facebook muitos são os comentários dos alunos. Confira alguns depoimentos:

Vinícius Chinellato avaliou Somiti Sociedade Mineira de Terapia 
Intensiva

Jorge Barros avaliou Somiti Sociedade Mineira de Terapia 
Intensiva

Camila Machado avaliou Somiti Sociedade Mineira de Terapia 
Intensiva

Mailson Gomes Sousa avaliou Somiti Sociedade Mineira de 
Terapia Intensiva

ACLS BH, parabéns! Vou acompanhar a página para manter atualização e 
novos cursos.

Sou de Manaus e fiz o curso FCCS, curso fantástico, preceptores altamente 
especializados e extremamente didáticos, parabéns.

Adorei o ACLS na cidade de patos de minas. Indico aos profissionais a fa-
zerem o curso com eles. Muuuito bom!

Estou muito feliz fiz o ACLS na cidade de Ubá agora en agosto estou mui-
to satisfeito com o curso e com o aprendizado que foi enorme gostaria de 
agradecer aos instrutores Sérgio flores , Alessandra e Frederico valeu pelo 
conhecimento compartilhado por vcs durante os dois dias do curso valeu
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Thiago Campos Cabral avaliou Somiti Sociedade Mineira de 
Terapia Intensiva
12 de junho

SOMITI sempre excelente!! ACLS em Lavras/MG, tudo de bom. Instrutores 
nota 1000
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Confira a programação

CaRdIOpatIaS fORam debatIdaS duRaNte 
‘enConTro méDiCo DA TerAPiA inTensiVA PeDiáTriCA’

Os encontros acontecem bimestralmente, com a parti-
cipação de médicos residentes e do corpo clínico das 
instituições, com Programas de Residência Médica em 
Terapia Intensiva Pediátrica, na cidade de Belo Horizon-
te e convidados. Para participar entre em contato com a  
Somiti: (31) 32223172.

 Lila Ottoni apresentou dados 
da Sta. Casa de BH.

Curta, comente sobre a Somiti no facebook 
e acompanhe as novidades! 

http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-trauma-life-support/4/30
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20curso-interdisciplinar-em-terapia-intensiva/4/21
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20principios-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/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14
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
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-cursosomiti-%20para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/%2011/151
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/jornada/8%C2%AA-jornada-integracao-somiti-pouso-alegre/5/201
http://cursos.somiti.org.br/arquivos/upload_download/arquivo_upload_20160816105341.pdf
http://www.somiti.org.br/cursos

