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Gestora da somiti  
recebe homenagem

A gestora de qualidade da Somiti, Maria Aparecida Braga, 
foi homenageada na última sexta-feira (28), no Conselho 
Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM MG). A in-
tensivista recebeu a ‘Comenda Honra Ética’. Apenas 10 
médicos foram agraciados em todo o estado, em 2016. 
A honraria é destinada a médicos que em toda a sua vida 
agiram com honradez e dignificam a profissão.

O diretor científico da Somiti, Jorge Luiz da Rocha Para-
nhos, está representando a entidade no ‘XXXVII Congres-
so Latinoamericano Neurocirurgía: Neurocirurgía Contem-
poránea Seguridad y Calidad’. 

O evento acontece de 30 de outubro  a três de novembro, 
em Cancún.

entidade é representada 
em evento internacional

Dias 28 e 29 de outubro, aconteceram em Uberlândia a 
10ª Jornada Integração Somiti e a 6ª Jornada de Integra-
ção da Abramede-MG - Regional Uberlândia/ Uberaba.

O presidente da Somiti, Hugo Urbano, falou do compro-
misso da entidade de levar conhecimento e promover a 
troca de experiência multiprofissional. Ele parabenizou to-
dos os envolvidos na realização do evento e agradeceu 
aos colegas pela receptividade e comprometimento com 
as Jornadas.

Para o presidente executivo do evento, Raelson Batista, a 
realização da Jornada no Triângulo Mineiro, 10 anos após 
o último evento dessa natureza na região, trouxe vários 
significados para a classe médica local. “Demonstra a 
verdadeira disposição da Somiti e da Abramede em pro-
moverem uma integração com a comunidade médica de 
Minas como um todo. “Ao incentivarem os colegas das 
cidades envolvidas a participarem como palestrantes da 
programação do evento, permitem a troca de ideias e o 
aprimoramento técnico da medicina de urgência e da te-
rapia intensiva.” Batista avalia que durante a Jornada des-
se ano foram definidas duas grandes conquistas para a 
região: a continuidade desse tipo de encontro científico, 
ficando Uberaba como a cidade sede da nova Jornada de 
2017, com data a ser definida; e a montagem, através dos 
representantes locais da Somiti e da Abramede, de um nú-
cleo de divulgação, difusão e realização locais de cursos, 
capacitando os profissionais de saúde para um melhor su-
porte nos atendimentos aos pacientes graves.

Para o presidente científico, Gutemberg Lavoisier, o evento 
foi “uma verdadeira Jornada. Percorremos muitas milhas 
até aqui. Suamos, corremos, enfrentamos obstáculos, 
superamos, transpomos barreiras e continuamos firmes 
sem pestanejar. Ao mesmo tempo desfrutamos de belas 
paisagens: da descoberta, aprendizado, perseverança, 
amizade e parceria.” Lavoisier destaca como ápice dessa 
caminhada: um evento robusto em conteúdo, gigante em 
disposição e consolidado pelo brilhantismo da comissão 
organizadora, palestrantes e colaboradores”. Ele afirma 
que todos saíram enriquecidos e motivados para integrar, 
realizar, aprender, melhorar sempre e disseminar o conhe-
cimento. O especialista agradeceu às entidades pelo in-
centivo, capacitação e valorização de todos os profissio-
nais de Minas que trabalham arduamente em toda a linha 
do cuidado ao paciente crítico, desde a emergência até a 
UTI. “O Triângulo Mineiro se sente integrado e permanece-
rá de braços abertos”. 

Jornadas promovem 
inteGração no  
triângulo mineiro 

especialistas definem referências  
para protocolos colaborativos

Dia primeiro de novembro aconteceu, na sede da Somiti/
Abramede MG, novo encontro para definição de proto-
colos colaborativos. Preceptores e residentes de terapia 
intensiva e emergência, coordenados pelo Dr. Saulo Fer-
nandes Saturnino e orientados pelos especialistas  Dr. Re-
ginaldo Aparecido Valacio e Dr. Leonardo Paixão, partici-

param da reunião.
Foram definidas as referências a serem utilizadas para iní-
cio dos estudos e divisão dos trabalhos. O tema escolhido 
é sepse. Na próxima reunião, oito de novembro, 18h30, 
haverá apresentação da metodologia a ser utilizada. Mais 
informações: (31) 3222- 3172.

gestão avançada em serviços 
de urgência - GasU

princípios de ventilação  
mecânica no adulto - pvma

A Somiti, o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco e a Francoforte Engenharia e Consultoria 
desenvolveram o GASU, com o objetivo de capacitar a entender o cenário atual do serviço de 
urgência.

É um curso de imersão teórico-prático com ênfase no diagnóstico da insuficiência respiratória, 
modos de ventilação mecânica, monitorização ventilatória e desmame.

14, 15 e 16 de dezembro em belo horizonte

3 e 4 de dezembro em belo horizonte

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://conteudo.somiti.org.br/curso-pvma
http://conteudo.somiti.org.br/curso-gasu

	Marcador 1
	Marcador 2

