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Acontecem nos próximos dias 9 e 10 de setembro, em Pouso Alegre, a 8ª 
Jornada de Integração Somiti e a 4ª Jornada de Integração Abramede/MG 
– Regional Pouso Alegre. As inscrições podem ser feitas pelo site da Somiti 
ou mesmo no local.

Inscrições antecipadas até 5 de setembro são premiadas com o livro ‘Emer-
gências Médicas Terapia Intensiva’ (950 pgs). Idealizado e organizado pelo 
intensivista José Luiz Ratton, precursor da medicina intensiva no Brasil, 
aborda todos os aspectos que vão desde a clínica até os procedimentos 
mais complexos, sempre permeados pela humanização.

O tema central do encontro é ‘A linha de cuidado do paciente crítico da 
urgência/emergência até a UTI’, visando uma abordagem completa da as-
sistência prestada ao paciente, incluindo a atuação multiprofissional.

Jornada: InscrIções podem ser feItas no local

evento na praça orientou população 

A Somiti participou, no dia 27 de agosto, da VII edição 
do ‘Saúde na Praça’, na Praça da Liberdade, em Belo 
Horizonte. O evento foi promovido pela Associação Mé-
dica de Minas Gerais (AMMG), aberto à comunidade, 
gratuito, e contou com atividades orientadas por espe-
cialistas e informações sobre saúde.

Neste ano, 22 sociedades de especialidades médicas 
participaram do evento. A Somiti ensinou manobras de 
ressuscitação cardiopulmonar e bailarinos se apresen-
taram no palco enquanto a equipe Somiti demonstrava 
a RCP.  Médicos, estudantes de medicina e enfermagem 
orientaram a população sobre como evitar as principais 
doenças que acometem crianças, homens e mulheres, 
além de estimular a prática de hábitos saudáveis de 
vida. Mais de duas mil pessoas compareceram.

Empresas interessadas em levar o RCP para treinamen-
to de seus funcionários podem entrar em contato pelo 
telefone: (31) 3222-3172.

Nos dias dois e três de setembro, especialistas em ven-
tilação mecânica estarão em Juiz de Fora para o III Cur-
so de Ventilação Mecânica em UTI. A coordenação é do 
intensivista Bruno do Valle Pinheiro. Estarão presentes 
os palestrantes Alexandre Marini Ísola (São Paulo), Pa-
blo Cardinal Fernandez (Madri) e Marco Antônio Soares 
Reis (BH). O evento será no Centro de Convenções do 
Independência Trade Hotel.

A programação abrange desde os procedimentos iniciais 
do paciente com insuficiência respiratória hipercápnica, 
até sedação, analgesia, indicação de traqueostomia na 
UTI e pneumonia associada à ventilação mecânica.

Curso em Juiz de Fora 
InIcIa nesta sexta

Confira a programação e inscreva-se

residentes aprendem sobre ‘dIstúrbIos acIdo-básIcos’

Dia 30 de agosto, os alunos do ‘Curso Somiti para Resi-
dentes e Especializandos em Medicina Intensiva’ apren-
deram sobre ‘Distúrbios acido-básicos’, com o intensivista 
Hugo Urbano.

De acordo com o especialista, o reconhecimento dos me-
canismos homeostáticos que controlam o equilíbrio ácido-
base é fundamental. Eles estão associados ao maior risco 
de disfunção de orgãos e sistemas e óbito em pacientes 
internados em terapia intensiva.

Na próxima terça-feira (30) o tema será ‘Sepse’, com o 
intensivista Saulo Saturnino. A aula faz parte das ações  
realizadas pela Somiti em função do ‘Dia Mundial da Sep-
se: 13 de setembro’. Inscrições gratuitas. 
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o dia mundial da sepse, 13 de setembro, foi criado para alertar sobre o 
cenário da síndrome que mata uma pessoa a cada segundo no mundo, 
cerca de 15 a 17 milhões de casos registrados por ano, segundo o Ins-
tituto latino americano de sepse (Ilas).

Sepse: 
Vamos vencer esta doença!

13set

18:00  Credenciamento 

18:30  Novos conceitos sobre SEPSE
              palestrante: prof. saulo fernandes saturnino 

19:00  Protocolos colaborativos e a Ciência da Implementação
              Palestrante: prof. reginaldo aparecido valacio 

19:30  Fórum de discussão:

 

sepse  novos conceitos, implantação de protocolos e 
educação para a comunidade 
              Participantes:

achilles rohlfs barbosa
Hugo corrêa de andrade Urbano
dinalva aparecida mendes
leonardo paixão
marcus vinícius melo de andrade
rogério de castro pereira

rogério fonseca sad
Joseph fabiano Guimarães santos
allana dos reis correa
vitório Guedes Gomes
anselmo dornas moura
José carlos fernandez v. dos anjos

Dia Mundial da Sepse
Evento Somiti/Abramede MG para a segurança assistencial

Coordenação geral: maria aparecida braga

Inscrição 
gratuita

Informações:
www.somiti.org.br

31 3222 3172

Local: 
crm mG – rua timbiras, 

1200 – bH/mG

Horário: 18:00 as 20:30

Dr. Hugo Urbano
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