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EspEcialistas 
sE rEúnEm 
para discutir 
protocolos 
colaborativos

Preceptores e residentes de terapia intensiva e emergência, coordenados pelo 
Dr. Saulo Fernandes Saturnino e orientados pelos especialistas Dr. Reginaldo 
Aparecido Valacio e Dr. Leonardo Paixão, se reuniram na sede da Somiti/Abra-
mede MG para construção de protocolos colaborativos. 

Segundo Valacio, os objetivos são: formação de rede de aprendizado comparti-
lhado, desenvolvimento de competências no ecossistema das evidências e lide-
rança compartilhada para implementação desses protocolos. “O tema definido 
para o início dos trabalhos é sepse. Lembramos que a reunião é aberta aos 
preceptores e residentes dessas especialidades, a quem convidamos para par-
ticipar do projeto”.

A próxima reunião será dia primeiro de novembro, a partir das 18h, na 
sede da Somiti (Av. João Pinheiro, 161 - Centro - BH). Mais informações: 
(31) 3222-3172.

cursos 
capacitam 
mais dE 2.400 
pEssoas Em 
outubro

Do dia 17 ao dia 26 de outubro a equipe da Somiti parti-
cipou de diversas ações direcionadas ao público leigo e 
profissionais de saúde. A agenda incluiu BLS, Hands Only 
e muita vontade de capacitar para salvar vidas. Ao todo 
foram mais de 2.400 pessoas

Dentre os eventos: ‘Semana do Conhecimento da UFMG’, 
‘Feira Nacional de Empreendedorismo’, ‘Giro de Profis-
sões’ da faculdade Pitágoras, encontro com alunos da 
faculdade Estácio de Sá e ‘Circuito odontológico’, em co-
memoração ao Dia do Dentista (25 de outubro).

dEbatE sobrE sEpsE 
Está disponívEl na wEb
O Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS) promoveu, 
com apoio da Somiti e da Abramede MG, um importante 
debate entre o Dr. Craig Coopersmith e Dra. Flávia Macha-
do, sobre as novas definições de sepse. O evento, que 
ocorreu no dia 24 de outubro, já está disponível com tra-
dução.

assista

Têm início nesta sexta-feira (29)  a 10ª Jornada de Integra-
ção Somiti e a 6ª Jornanda de Integração da Abramede-
MG - Regional Uberlândia/Uberaba.

No dia 29 também acontecerá o curso Mavit. Os inscritos 
no curso terão acesso gratuito às Jornadas. As inscrições 
podem ser feitas no local. 

Jornadas têm início nEsta sExta

confira a programação

alunos aprEndEram sobrE asma gravE

Alunos do ‘Curso Somiti para Residentes e Especializan-
dos em Medicina Intensiva’ puderam esclarecer suas dúvi-
das com o especialista Marco Antônio Soares Reis, sobre 
crise aguda de asma grave, dia 25, na sede da Associação 
Médica de Minas Gerais (AMMG).

O tema é de grande relevância para o profissional que atua 
na terapia intensiva, urgência e emergência, mediante a 
evolução progressiva da asma para insuficiência respira-
tória grave, acompanhada de hipoxemia, manifestando-se 
como sofrimento respiratório importante, com exaustão 
ou alteração da consciência.

O curso é gratuito e as vagas são limitadas. No dia primei-
ro não haverá aula. Em novembro o encontro acontecerá 
dias 8, 22 e 29.
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