
#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

Reunião paRa discussão de desenvolvimento  
de protocolos colaborativos

tema inicial: ‘sepse’
público: médicos residentes de terapia intensiva e  
    emergência das instituições
coordenação: dr. leonardo paixão
   dr. Reginaldo aparecido valacio 
   dr. saulo Fernandes saturnino
data: 25 de outubro
Horário: 18h às 21h
local: associação médica de minas Gerais 
 (av. João pinheiro, 161, centro, Belo Horizonte)

parceria ensina como investir
a somiti mantém parceria com a mentoring by extensus para oferecer a 
seus sócios cursos de finanças e investimentos pessoais. além de ga-
rantir uma aula grátis experimental pela internet, a iniciativa prevê des-
conto de 15%.
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Entre os dias 17 a 21 de outubro a Somiti, a Abra-
mede MG e a Sociedade Mineira de Pediatria par-
ticiparam, com treinamentos para leigos e profis-
sionais da saúde, da ‘Semana do Conhecimento da 
UFMG’. 

Nesta 25ª edição, a Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) apresentou ao público cerca de três 

somiti paRticipa da ‘semana do conHecimento’

alunos esclaReceRam soBRe ‘intubação endotraqueal’

é o episódio de asma que não responde a terapêutica ha-
bitual (Oxigênio, que não responde a terapêutica habitual 
(Oxigênio, broncodilatadores broncodilatadores e corti-
cóide) e que tende a evoluir progressivamente para insu-
ficiência respiratória grave, acompanhado de hipoxemia, 
manifestando-se como sofrimento respiratório importante, 
com exaustão ou alteração da consciência.

As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas.

Já estão em andamento as inscrições para a 10ª Jorna-
da de Integração Somiti e a 6ª Jornanda de Integração da 
Abramede-MG - Regional Uberlândia/Uberaba.

Os eventos acontecem em Uberlândia, dias 28 e 29 de 
outubro. A certificação é de 14 horas e os inscritos rece-
berão um exemplar do livro ‘Emergências Médicas Terapia 
Intensiva’, do precursor da medicina intensiva no Brasil, 
José Luiz Ratton. Serão realizados os cursos BLS, dia 28, 
e Maviti, dia 29. Os inscritos em um dos cursos terão aces-
so gratuito às Jornadas.

cursos dão acesso às Jornadas

Nesta quarta-feira (19) a Somiti sediou o IV Encontro de 
Terapia Intensiva Pediátrica. O tema abordado foi mane-
jo 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 coordenou 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 foi ampliar o 
debate sobre as evidências atuais sobre o tema.”

terapia intensiva  
pediátRica teve novo 
encontRo

As reuniões acontecem bimestralmente, com a parti-
cipação 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. 

Leandro Pereira ministrou aula,  
dia 18.

tema: ‘status asmáticos’
data: 25/10
Horário: 18h30
local: av. João pinheiro,      
          161 - centro - BH

alunos 
apRendem 
Hands 
onlY

Dia 18 de outubro, a equipe da Somiti participou do evento ‘Giro de Profissio-
nais’ da Faculdade Pitágoras. A entidade recebeu 550 alunos do ensino médio 
em sua sede na rua Timbiras, em Belo Horizonte. Os jovens foram treinados com 
o Hands Only e receberam informações importantes sobre como salvar vidas. A 
ação aconteceu de 7h30 às 13h.

A Somiti é reconhecida pela American Heart Association (AHA) com o Selo Silver 
de Qualidade, único centro de treinamento em Minas Gerais. Sem fins lucrativos, 
o objetivo da Somiti é salvar vidas através do ensino!

mil trabalhos vinculados ao ensino, à pesquisa e à 
extensão, com a proposta de realizar uma reflexão 
sobre a diversidade do conhecimento produzido e 
compartilhado pela universidade em diálogo com 
setores da sociedade. A Somiti promoveu turnos de 
treinamento de RCP com as mãos, DEA e Sepse. Os 
participantes receberão certificado de extensão da 
UFMG/ Somiti.

Alunos do ‘Curso Somiti para Residentes e Especiali-
zandos em Medicina Intensiva’ receberam o especialista  
Leandro Pereira, nesta terça-feira (18), para a aula ‘Intuba-
ção endotraqueal e via aérea difícil’.

Na próxima semana (25) o tema será ‘status asmáticos’, 
com Rodrigo Santana Dutra. A crise aguda de asma grave 
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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
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http://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/ler/189/reuniao-definira-protocolos
http://www.extensus.com/ammg/index.htm
http://www.somiti.org.br/visualizacao-de-noticias/ler/189/reuniao-definira-protocolos
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