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Especial sEpsE

ConhEça a Cartilha E o vídEo E ajudE a divulgar a Campanha

dia mundial 
da sEpsE: 

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, segun-
do o Instituto Latino Americano de Sepse (Ilas).

A gestora de qualidade da Somiti, Maria Aparecida 
Braga, alerta que é necessário o envolvimento de 
todas as especialidades médicas na disseminação 
do assunto junto aos seus pacientes. “Houve um 
aumento de 300 mil para 700 mil casos no Brasil 
nos últimos sete anos e o desconhecimento da po-
pulação sobre os primeiros sintomas e, consequen-
te atraso na procura de auxilio, é um dos entraves a 

serem vencidos.” Conforme divulgou o Ilas, a sepse 
não é um problema apenas de pacientes já interna-
dos em hospitais, a maioria dos casos é de pessoas 
atendidas nos serviços de urgência e emergência. 
O tratamento adequado nas primeiras seis horas 
tem clara implicação no prognóstico e na sobrevida 
dos indivíduos.

No dia 13, Ilas e Somiti orientarão a população no 
Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, de 8h às 
13h, e a partir das 18h haverá palestras e fórum, 
no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais 
(CRM MG). As iniciativas são gratuitas. Participe e 
ajude a vencer esta doença!

ação junto à população
Entrega de cartilha e orientação

data: 13 de setembro
horário: 8h às 15h
local: Terminal Rodoviário de Belo Horizonte

palestra e fórum de discussão
Dia Mundial da Sepse

data: 13 de setembro
horário: 18h
local: Sede do Conselho Regional de 
Medicina de Minas Gerais
Rua Timbiras, 1200 – Centro – BH

insCriçõEs E informaçõEs: 
(31) 3247 1645 | www.somiti.org.br gratuito

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
https://youtu.be/DqNHYWoqoO0

