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A 10ª Jornada de Integração Somiti e a 6ª Jornanda 
de Integração da Abramede-MG - Regional Uber-
lândia acontecem em Uberlândia, dias 28 e 29 de 
outubro. As inscrições estão abertas e há descon-
to para grupos e matrículas antecipadas, até 21 de 
outubro. A certificação é de 14 horas e os inscritos 

Confira a programação: 

Jornadas Chegam ao Triângulo Mineiro

aula abordará via aérea difíCil

O ‘Curso Somiti para Residentes e Especializandos em 
Medicina Intensiva’ garante atualização em temas de in-
teresse, com encontros semanais, na sede da Associação 
Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte.  

A próxima aula será dia 18 de outubro, com o tema ‘Intu-
bação endotraqueal e via aérea difícil’. O responsável pela 

A Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti) e a As-
sociação Brasileira de Medicina de Emergência - Regional 
Minas Gerais (Abramede MG) promovem, dia 25 de outu-
bro, de 18h às 21h, reunião para discussão de desenvol-
vimento de protocolos colaborativos. O encontro aconte-
cerá na sede da Associação Médica de Minas Gerais (Av. 
João Pinheiro, 161, Centro, Belo Horizonte).

Segundo a gestora de qualidade da Somiti e presidente 
da Abramede MG, Maria Aparecida Braga, o objetivo da 
reunião é definir um plano de trabalho para o desenvolvi-
mento de protocolos colaborativos nas áreas de urgência 
e emergência, iniciando pelo tema ‘Sepse’.

O convite é extensivo aos médicos residentes de terapia 
intensiva e emergência das instituições. O encontro será 
coordenado pelo intensivista Saulo Fernandes Saturnino, 
coordenador da linha de pesquisa sobre sepse da Somi-
ti. Também participam da iniciativa os médicos Reginaldo 
Aparecido Valacio e Leonardo Paixão, do grupo ‘Mais Evi-
dências’.

Mais informações: (31) 3222- 3172.

Belo horizonte - 14 de outubro de 2016
Belo horizonte - 22 de outubro de 2016
Uberlândia - 29 de outubro de 2016

receberão um exemplar do livro ‘Emergências Mé-
dicas Terapia Intensiva’, do precursor da medicina 
intensiva no Brasil, José Luiz Ratton. Serão reali-
zados os cursos BLS, dia 28, e Maviti, dia 29. Os 
inscritos em um dos cursos terão acesso gratuito 
às Jornadas. Clique aqui e faça sua inscrição.

apresentação é o intensivista Leandro Pereira. As inscri-
ções são gratuitas. 

reUnião definirá 
proTocolos

#obrigadosomiti
Para concorrer a um curso gratuito publique seu re-
lato no Facebook, contando como o conhecimento 
adquirido 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
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