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O IV Encontro de Terapia Intensiva Pediátrica aconte-
cerá  no dia 19 de outubro, 19h30, na sede da Associa-
ção Médica de Minas Gerais (AMMG). O tema abordado 
será manejo hídrico no paciente pediátrico criticamente 
doente.

Segundo o coordenador da Residência de Terapia Inten-
siva Pediátrica do Hospital das Clínicas - Universidade 
Federal de Minas Gerais (HC - UFMG), Jaisson Gustavo 
da Fonseca, que coordenará o evento, a utilização de 
fluidos (manejo hídrico) é o aspecto mais comum do ma-
nejo do paciente criticamente doente. “O tópico manejo 
hídrico envolve vários aspectos: volume de fluido intra-
venoso ofertado, o tipo de fluido administrado, quando 
administrar fluido, metas de administração e retirada de 
fluidos, entre outros. Nos últimos anos a discussão so-
bre o tema tem aumentado em decorrência de estudos 
mostrando aspectos negativos com as práticas atual-
mente utilizadas. O objetivo deste encontro é mostrar as 
evidências atuais sobre o tema.”

Terapia inTensiva  
Pediátrica terá novo 
encontro

Aconteceu dias 29 e 30 de setembro, em Governador 
Valadares, a 9ª Jornada de Integração Somiti. O evento 
foi realizado juntamente com a 5º Jornada de Integra-
ção da Abramede-MG   – Regional Governador Valada-
res, com o tema a ‘Linha de cuidado do paciente crítico 
da urgência/emergência até a UTI’. O encontro trouxe 
assuntos relevantes da urgência/emergência, com a 
participação de acadêmicos dos diversos níveis de gra-
duação, médicos e profissionais de saúde.

A coordenadora do departamento de psicologia da So-
miti, Tárcia Dutra, destacou a valorização multiprofissio-
nal apresentada durante o evento. “Na atenção a saúde, 
nas condições de urgência, emergência e terapia inten-
siva, se trabalha em equipe. Nesse time, cada profissio-
nal tem uma significância no resultado final do cuidado. 
Não dá mais para trabalhar sozinho”.

nova oportunidade 
as próximas Jornadas acontecem em Uberlândia, dias 28 e 29 
de outubro. as inscrições estão abertas e há desconto para gru-
pos e matrículas antecipadas, até 21 de outubro. A certificação 
é de 14 horas e os inscritos receberão um exemplar do livro 
‘emergências Médicas terapia intensiva’, do precursor da me-
dicina intensiva no Brasil, José Luiz ratton.
Serão realizados os cursos BLS, dia 28, e Maviti, dia 29. os ins-
critos em um dos cursos terão acesso gratuito às Jornadas.

 Jornadas em Governador valadares
vaLorizaM eqUiPe MULtiProfiSSionaL

As reuniões acontecem, bimestralmente, com a par-
ticipação de médicos residentes e do corpo clínico 
das instituições com Programas de RM em Terapia 
Intensiva Pediátrica, na cidade de Belo Horizonte e 
convidados. Para participar entre em contato com a 
Somiti (31) 3222 3172. As inscrições são gratuitas.

inTubação endoTraqueal Será teMa de aULa

Alunos do ‘Curso Somiti para Residentes e Especializan-
dos em Medicina Intensiva’ receberam, nesta terça-feira 
(4), o especialista Christiano Coli. Ele falou sobre a ‘Síndro-
me do Desconforto Respiratório Agudo’. O curso garante 
atualização gratuita em temas de interesse, com encontros 
na sede da Associação Médica de Minas Gerais.  

A próxima aula será dia 18 de outubro. O responsável pela 
apresentação ‘Intubação endotraqueal e via aérea difícil’ é 
o intensivista Leandro Pereira. Em função do feriado, não 
haverá aula na próxima semana, 11 de outubro.

Para concorrer a um curso gratuito publique seu relato 
no Facebook, contando como o conhecimento adqui-
rido em um dos cursos da Somiti ajudou você a salvar 
uma vida.  Marque  #obrigadosomiti. Os depoimentos 
serão selecionados bimestralmente e o escolhido no 
período receberá uma bolsa para um dos cursos ACLS, 
PVMA ou FCCS. Participe!

Mais informações: www.somiti.org.br

#obrigadosomiti

belo Horizonte - 14 de outubro de 2016
belo Horizonte - 22 de outubro de 2016
uberlândia - 29 de outubro de 2016
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