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ESPECIALISTAS FALAM SOBRE INFECÇÃO

O presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, Este-

vão Urbano,  ministrou a aula 'Infecções por Vírus na 

UTI', dia 21 de junho, no 'Curso Somiti para Residentes e 

Especializandos em Medicina Intensiva'. Na próxima terça 

(28) o tema será 'Infecções por fungos na UTI', com o 

especialista Christiano A. Coli Nogueira. 

I Congresso Abramede-MG

III Congresso Mineiro de Nutrição em Terapia Intensiva

I Congresso Mineiro de Psicologia Hospitalar com Ênfase em Urgência, Emergência e UTI

 AGENDESE
25 a 27 de Maio de 2017 

Dr. Frederico Bruzzi de Carvalho
Presidente do Congresso 

da AbramedeMG

Local: Hotel Dayrell
Rua Espirito Santo, 901,
Centro – BH/MG

Dr. Eduardo Fonseca Sad
Presidente do Congresso 

da Somiti

Dia 17 de junho a Somiti realizou o VII Fórum de Defesa Profissional Somiti e o I Fó-

rum de Defesa Profissional da Abramede MG, no Conselho Regional de Medicina de 

Minas Gerais (CRM MG).

  
Estevão Urbano.
Foto: Douglas Barbosa.

Fortaleza 
1 a 2 de julho 

Belo Horizonte
13 a 14 de Agosto

FÓRUM VALORIZOU 
MEDICINA DE EMERGÊNCIA

O evento contou com a presença do presidente da Associação Brasileira de Medicina 

de Emergência (Abramede) nacional, Luiz Alexandre Alegretti Borges, que ministrou a 

palestra 'O Futuro da Medicina de Emergência no Brasil'. Prestigiaram o evento, a dire-

tora de Defesa do Exercício Profissional da Associação Médica de Minas Gerais 

(AMMG), Maria Inês de Miranda Lima, o diretor do Sindicato dos Médicos de Minas 

Gerais (Sinmed MG), Fernando Luiz de Mendonça, e a conselheira do CRM MG, Cláu-

dia Navarro Carvalho Duarte Lemos.  

O Fórum foi coordenado pela gestora de qualidade da Somiti e presidente da Abra-

mede MG, Maria Aparecida Braga. Na abertura ela falou da importância do reconheci-

mento da especialidade, em setembro de 2015, e do trabalho desempenhado em 

consonância com a Somiti, envolvendo todas as regiões do estado e valorizando a 

participação multiprofissional.

O presidente da Abramede parabenizou as ações consoli-

dadas em Minas e falou sobre o cenário da medicina de 

emergência no país e a formação do emergencista. Se-

gundo Borges, a Abramede trabalha para que os profis-

sionais sejam capazes de atuar nos serviços de urgência e 

emergência de forma inclusiva, resolutiva e com proces-

sos bem definidos, ajustados a necessidade da população 

local “Vamos promover a qualificação dos profissionais 

que já atuam nas emergências, focando na segurança do 

paciente. Promover assistência de qualidade, embasada 

no melhor conhecimento científico para atuar no sistema 

de saúde como agente integrador entre a assistência pré-

hospitalar e a hospitalar.”

Durante o Fórum também ocorreu a cerimônia de posse 

da diretoria da Abramede MG.

Foram eleitos:

Dra. Maria Aparecida Braga - Presidente

Dr. Marcus Vinícius Melo de Andrade - Vice-Presidente

Dra. Amanda Santos Pereira - 1ª. Secretária

Dr. Fábio Atsuhiro Kimura - 2º. Secretário

Dr. Rogério de Castro Pereira - 1º Tesoureiro

Dr. Daniel de Castro Azevedo - 2º Tesoureiro

Dr. Welfane Cordeiro Júnior - Diretor científico

Luiz Alexandre Borges é o 
presidente da Abramede 
nacional.  

REGISTRO DE MINAS COLHE PRIMEIROS RESULTADOS

O 'Registro de Minas' teve os primeiros dados avaliados 

esta semana. Para finalizar a etapa inicial do projeto, a 

diretoria da Somiti solicita aos hospitais que ainda não 

enviaram as pesquisas, que retornem até o dia 30 de 

junho. 

O questionário pode ser respondido pelo link 

CLIQUE AQUI

O formulário também pode ser preenchido em Word 

(somiti@somiti.org.br) ou, se não houver na sua unida-

de alguém disponível para esta atividade, podemos en-

viar um profissional de nossa equipe para realizar a 

pesquisa. A gestora de qualidade da Somiti, Maria Apa-

recida Braga, reforça que a participação é importante 

para o desenvolvimento de um banco de dados que 

permita embasar a atuação da entidade na defesa pro-

fissional e na produção científica, bem como mostrar as 

dificuldades encontradas nas UTIs e pronto atendimen-

tos do estado.

Participação reconhecida: Hospitais são premiados

Conforme sorteio realizado, dia 17 de junho, serão 
premiados com cursos Somiti, os hospitais:

Santa Casa de Passos, Santa Casa de São João 

Del Rei, Santa Casa de Piumhi e Hospital das 

Clínicas da UFMG. 

Um novo sorteio será realizado em julho, com os par-
ticipantes desta segunda fase. Mais informações: 
(31) 3222-3172 

PARCERIA ENSINA COMO INVESTIR

A Somiti fechou parceria com a Mentoring by Extensus 

para oferecer a seus sócios cursos de finanças e investi-

mentos pessoais. Além de garantir uma aula grátis expe-

rimental pela Internet, a iniciativa prevê desconto de 

15%. O programa inclui finanças pessoais, princípios em 

investimentos e planejamentos financeiro e tributário, 

aposentadoria, títulos públicos, introdução em ações, 

economia aplicada e processo decisório. 

INFOR
MAÇÕES

O Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBCP) 

lançou um teste sobre o conhecimento dos profissionais 

sobre as práticas de segurança do paciente, tentando es-

timular sua inclusão na prática, no dia a dia do hospital.

O questionário trata questões como os desafios de se im-

plementar as políticas de segurança em um hospital e a 

importância do checklist para diminuir eventos adversos. 

Confira seus conhecimentos!

TESTE:
Você sabe como a segurança do 
paciente se aplica na prática?

Fotos: Douglas Barbosa

O diretor da Mentoring by Extensus, Salomão Meyge, 

afirma que é uma oportunidade para adquirir conheci-

mentos e desenvolver competências na área. Para ele, o 

curso é simples e fácil no início porque é direcionado a 

iniciantes,  em linguagem acessível. “É surpreendente 

porque os alunos descobrem que o conhecimento nesta 

área é acessível, indispensável para uma gestão eficiente 

e responsável do futuro das pessoas e das famílias. O 

curso muda muito a visão das pessoas sobre o tema, tu-

do fica mais claro e promissor”, acrescenta. 

Para saber mais sobre o te

ma participe da próxima 

aula. 

As inscrições são gratuitas 

e as vagas limitadas. 

Aula: 'Infecções por fungos 

na UTI'

Data: 28 de junho

Horário: 18h30

Local: Av. João Pinheiro, 

161 – Centro

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/detalhes/cursos/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
https://docs.google.com/forms/d/19UnkxaerIqTKIcoiwowZ12BmLpvUqtihvw_HzYA3j9U/formResponse
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
http://segurancadopaciente.com.br/noticia/teste-voce-sabe-como-a-seguranca-do-paciente-se-aplica-na-pratica/
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/reuniao-cientifica/i-painel-de-bioetica-do-departamento-de-psicologia---somiti:-do-direito:-a-saude,-a-vida-e-morte,-a-espiritualidade./7/204
http://www.extensus.com/ammg/index.htm
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