Boletim Semanal da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva
Filiada à AMIB/AMMG
Ano 7 :: 323 :: 24 a 31 de julho de 2016

Somiti transmitirá evento ‘Sepse-3’
No dia oito de agosto, a partir das 19h30, a Somiti e a Unimed BH transmitirão o evento ‘Sepse-3: Novas definições e
implicações’, que será realizado em São Paulo com a participação de Mervyn Singer, professor de medicina intensiva
na University College de Londres e principal autor do estudo
atual sobre o tema.
Os inscritos acompanharão presencialmente a conferência, via web, no Centro de Inovação Unimed BH (Rua dos
Inconfidentes, 44, Funcionários). Interessados na pontuação para a prova de título (um ponto) devem efetuar
a inscrição no site da Associação de Medicina Intensiva
Brasileira (AMIB), responsável pela iniciativa, A adesão é
gratuita para sócios e custa R$150,00 para não sócios.
Para os participantes que não têm interesse na pontuação
a inscrição é gratuita diretamente na Somiti.

Mervyn Singer

Coordenam o evento na capital mineira os intensivistas
Marcus Vinícius Andrade e Saulo Saturnino. Saturnino
ressalta que condutas e conceitos incorporados e amplamente adotados têm sido alvos de reavaliação e reconsiderações, tornando relevante discutir sobre o tema e
esclarecer sobre as definições publicadas no JAMA, em
fevereiro deste ano. Leia

Inscrições com pontuação para prova de título
aqui
Inscrições gratuitas sem pontuação para prova de título:
somiti@somiti.org.br ou (31) 3222 3172

Curso para residentes retorna em agosto

Dia dois de agosto retornam as aulas semanais do ‘Curso
Somiti para Residentes e Especializandos em Medicina Intensiva’. Os encontros são na sede da Associação Médica
de Minas Gerais, sempre às terças-feiras, 18h30.

Inscrições gratuitas. Vagas limitadas.
Data: 2 de agosto
Horário: 18h30

O presidente da Somiti, Hugo Urbano, lembra que o curso
faz parte do Programa de Formação Orientado por Competência em Medicina Intensiva (Procomi), contemplando
os temas da especialização da Associação de Medicina
Intensiva Brasileira (Amib). “Por meio desses encontros
semanais promovemos a educação continuada e levamos
aos alunos, residentes e acadêmicos, conteúdo ministrado por profissionais de referências em suas áreas de atuação, cujos conhecimentos são aplicados no dia a dia do
intensivista, na urgência e emergência”.

Local: Associação Médica de Minas Gerais
(Av. João Pinheiro, 161 – Centro- BH)

Especialistas se reúnem
em Juiz de Fora

Coordenador

Nos dias dois e três de setembro, especialistas em ventilação mecânica estarão em
Juiz de Fora para o III Curso de Ventilação Mecânica em UTI.
A coordenação é do intensivista Bruno do Valle Pinheiro. Já confirmaram presença os palestrantes Alexandre Marini Ísola (São Paulo), Pablo Cardinal Fernandez
(Madri) e Marco Antônio Soares Reis (BH). O evento será no Centro de Convenções
do Independência Trade Hotel.

Dr. Bruno do Valle Pinheiro

Programação
Palestrantes

02/09 Sexta-feira
19:30 - 19:40 Abertura
19:40 - 20:20 Abordagem inicial do paciente com insuficiência respiratória hipercápnica
Prof. Alexandre Marini Ísola - São Paulo

20:20 - 20:40 Abordagem inicial do paciente com insuficiência respiratória hipoxêmica
Prof. Marco Antônio Soares Reis – Belo Horizonte

20:40 - 21:00 Intervalo
21:00 - 21:30 PCV e PSV: os métodos preferidos dos brasileiros
Prof. Sérgio Paulo Santos Pinto

Dr. Marco Antônio Soares Reis

21:30 - 22:00 “Redescobrindo” a VCV Prof. Erich Vidal Carvalho – UFJF
03/09 – Sábado
8:00 - 9:20 Mesa redonda – Síndrome do desconforto respiratório agudo Estratégias de ajuste da
PEEP na SDRA
Prof. Alexandre Marini Ísola - São Paulo

Novos “insights” no diagnóstico da SDRA Prof. Pablo Cardinal Fernandez – Madri
Bases para a ventilação mecânica na SDRA Prof. Bruno do Valle Pinheiro - Juiz de Fora
9:20 - 9:50 Otimizando a sedação e a analgesia durante a ventilação mecânica
Prof. Cassimiro Baesso Júnior – Juiz de Fora

09:50 - 10:10 Intervalo
10:10 - 11:00 Como melhorar a condição muscular do paciente crítico?

Dr. Alexandre Marini Ísola

Prof. Maycon de Moura Reboredo - Juiz de Fora

11:00 - 11:50 Por que os tratamentos farmacológicos da SDRA têm falhado?
Prof. Pablo Cardinal Fernandez – Madri

11:50 - 13:30 Almoço
13:30 - 14:10 Como ajustar a ventilação não-invasiva?
Prof. Marco Antônio Soares Reis – Belo Horizonte

14:10 - 15:50 Mesa redonda – Desmame Quando o paciente está pronto para o desmame?
Prof. Edimar Pedrosa Gomes - Juiz de Fora

Desmame prolongado e desmame difícil
Prof. Bruno do Valle Pinheiro - Juiz de Fora

Dr. Pablo Cardinal Fernandez

Quando indicar a traqueostomia na UTI?

Prof. Fernando Fonseca Reis - Viçosa

15:50 - 16:30 Pneumonia associada a ventilação mecânica
Profa. Rafaela Tazzi

16:30 Encerramento

Pouso Alegre sediará jornadas
Serão realizadas nos dias nove e 10 de dezembro a 8ª
Jornada de Integração Somiti e 4ª Jornada de Integração Abramede/MG – Regional Pouso Alegre.
Os eventos têm como tema central ‘A linha de cuidado
do paciente crítico da urgência/emergência até a UTI’.
Segundo a gestora de qualidade da Somiti e presidente
da Abramede MG, Maria Aparecida Braga, as jornadas
proporcionarão debates a cerca da importância de um
bom atendimento e da capacitação dos profissionais da
área, de tal forma que o paciente crítico possa ser melhor acompanhado, desde a entrada na emergência até
sua transferência para as unidades fechadas, o que vai

refletir na segurança assistencial. “Valorizamos a atuação multiprofissional e contamos com a presença de
médicos, acadêmicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e demais profissionais da saúde
para a realização de um rico evento”.

Inscrições abertas. Descontos para grupos.

InFORMAÇÕES

ACLS

PVMA

Princípios de Ventilação
Mecânica no Adulto

13 e 14 de agosto

BLS

Basic Life
Support

Advanced Cardiac Life Support

22 e 23
de setembro

Juiz de Fora

PICC - Ultrassom

Punção de Cateter Central de Inserção Periférica guiada pelo Ultrassom

12 de agosto - BH
20 de agosto - BH
17 de Setembro - Belo Horizonte

