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Dias 29 e 30 de setembro acontece, em Governador Va-
ladares, a 9ª Jornada de Integração Somiti. O evento é 
realizado juntamente com a 5º Jornada de Integração 
da Abramede-MG  – Regional Governador Valadares, e 
é resultado de uma parceria da Somiti com a Associação 
Brasileira de Medicina de Emergência – Regional Minas 
Gerais. As inscrições com desconto foram prorrogadas 
até o dia 26 de setembro, próxima segunda-feira.

Inscrições para grupos também têm desconto.

InscrIção com desconto 
é prorrogada

campanha valorIza 
atuação dos alunos somiti
A Somiti deu início na última terça-feira, 20 de setem-
bro, a campanha #obrigadosomiti.

Segundo o diretor de ensino da entidade, Daniel Azeve-
do, a ideia nasceu como forma de retribuir os esforços 
e o reconhecimento dos alunos, que sempre enviam e-
mails e publicam comentários no Facebook, relatando 
como o aprendizado adquirido, por meio dos cursos 
da Somiti, mudou sua atuação profissional e permitiu 
que vidas fossem salvas. “A Sociedade acredita que por  
meio do conhecimento é possível salvar vidas. Nossos 
alunos compartilham com frequência essas vitórias. 
Agora resolvemos tornar público como fator motivacio-
nal para outros profissionais, além de valorizar a atuação 
de quem faz parte do time Somiti, cujos relatos são real-
mente emocionantes e gratificantes”, conta Azevedo.

Para participar basta publicar o relato no Facebook e 
marcar #obrigadosomiti. Os depoimentos serão selecio-
nados bimestralmente e o escolhido no período rece-
berá uma bolsa para um dos cursos ACLS, PVMA ou 
FCCS. Participe!

Mais informações: www.somiti.org.br

resIdentes estudam sobre insuficiência respiratória aguda

Os alunos do ‘Curso Somiti para Residentes e Especia-
lizandos em Medicina Intensiva’ receberão, na próxima 
terça-feira (27), o intensivista Cláudio Dornas de Oliveira, 
que apresentará a aula ‘Insuficiência respiratória aguda’.
 
O tema traz orientações para o profissional que se vê dian-
te de um paciente, cujo sistema respiratório não consegue 
manter os valores da pressão arterial de oxigênio (PaO2) 
e/ou da pressão arterial de gás carbônico (PaCO2) dentro 
dos limites da normalidade.  

No dia 20, quem ministrou o conteúdo foi a nefrologista Marí-
lia de Souza Vilela Cançado, que falou sobre ‘Métodos Dialíti-
cos’. As inscrições para o curso são gratuitas e limitadas. 

No dia 10 de dezembro será realizado mais um curso 
PICC US, em Belo Horizonte. No dia 17 ocorreu a pri-
meira turma e teve a aprovação dos alunos, que elogia-
ram conteúdo e aplicação do conhecimento.

O coordenador da atividade, Vitório Guedes Gomes, 
explica que o programa, de 10 horas, direcionado para 
médicos, acadêmicos e enfermeiros, é formado por au-
las interativas, utilizando imagens, radiografias e vídeos, 
favorecendo uma compreensão global do procedimen-
to de inserção e manutenção do PICC, por visualização 
direta e guiado pelo US. “O conteúdo prático inclui si-
mulação de punção venosa por visualização direta em 
manequins e punção periférica arterial e venosa guiada 
pelo US em phantons e in vivo.”

Material didático, coffee break e certificação (mediante 
aprovação).

Coordenação: Dr. José Muniz Pazeli Júnior e Enf. Vitório 
Guedes Gomes

Parceria entre a faculdade Pitágoras e a Somiti, em 
Montes Claros, irá capacitar e certificar 10 alunos no 
BLS. O nome do projeto é ‘RCP na  Escola’.

Segundo o coordenador da iniciativa, o intensivista Luis 
Ernani Meira Júnior, o objetivo é replicar o conhecimento 
para outros alunos da faculdade por meio de integran-
tes de várias ligas acadêmicas. “O projeto visa divulgar 
a importância do ensino do suporte básico de vida à 
toda população, procedimento simples que salva vidas. 
É importante termos um núcleo da Somiti em Montes 
Claros, garantindo a qualidade na formação desses pro-
fissionais”, complementa.

Mais informações: (31) 3222-3172

pIcc terá nova turma em dezembro

Dra. Marília de Souza Vi. Cançado

tragédia alerta 
para aFoGamento

A tragédia envolvendo o 
ator Domingos Montagner 
comoveu o país. 

As entidades ligadas à te-
rapia intensiva, urgência e 
emergência alertam para 
os perigos. Os afogamen-
tos ocorrem 17 vezes ao 
dia com brasileiros, tendo 
os rios como cenários em 
75% das mortes, como o 
fato ocorrido com o ator. 

Como prevenir? Veja orientações da Sociedade Bra-
sileira de Salvamento Aquático (Sobrasa), parceira da 
Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trau-
matizado (Sbait).

Se você tomar banho ou pescar em rio ou lagos, • 
sempre avise o local que esta indo para um parente 
e a hora programada para retorno.
Leve sempre um amigo, pois isto aumenta sua se-• 
gurança.
Antes de pescar ou tomar banho observe qual o lo-• 
cal mais seguro.
Utilize sempre um colete salva-vidas. Isto pode fazer • 
uma grande diferença de vida ou morte a você.

Cuidado com o limo nas pedras, ele pode fazer você • 
escorregar e cair na água.
Cuidado com buracos e fundos de lodo, você pode • 
afundar rapidamente.
Nunca mergulhe de cabeça, pois isto já provocou • 
diversas mortes ou paralisia.
Aprenda como ajudar em situações de emergência. • 

Se você for socorrer alguém nesta situação, jogue 
uma corda com algum objeto de flutuação na ponta 
e mantenha firme após a vítima se agarrar na corda, 
a correnteza levará a vítima mais  adiante na sua pró-
pria margem.

 A dica mais importante para todos que gostam de 
lagos e rios é sempre usar um colete salva-vidas. Isto 
não é mico nenhum, lembre-se de que todos os pro-
fissionais de resgate aquático do corpo de bombeiros 
usam um colete diariamente durante todo o serviço. 
Mico é não voltar para casa.

se tomadas todas estas dicas de prevenção e você ainda 
sim cair no rio, não lute contra a correnteza, guarde suas 
forças para flutuar e acene por socorro imediatamente. 
coloque os pés à frente e a barriga para cima e direcione 
o braço de forma a usá-lo como um leme, desta forma a 
própria correnteza o levará à margem.

cursos movimentam norte de mInas
O intensivista Luis Ernani Mei-
ra Júnior com alunos de uma 
de suas turmas do ACLS

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
http://www.somiti.org.br
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-�-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/jornada/9%C3%82%C2%AA-jornada-integracao-somiti-governador-valadares/5/209
http://conteudo.somiti.org.br/curso-picc
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-de-imersao/peripherally-inserted-central-venous-catheter-ultrassom/4/203

