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1 Apresentação

A Sociedade Mineira de Terapia Intensiva apresenta
o Relatório de Resultados da Gestão do Biênio 2018 –
2019.

Este documento exibe as principais atividades e
conquistas das Diretorias, Comissões, Conselho e
colaboradores que, juntos, construíram os resultados
aqui apresentados.

Boa leitura!



2 Mensagem do Dirigente

Ao assumir a Presidência, eu pretendia
fazer a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva
crescer. Dessa forma, as ações da gestão
priorizaram o fortalecimento do contato da
Somiti com o interior de Minas Gerais, a criação
de polos de ensino em diversas localidades do
Estado e o reforço das parcerias com
instituições internacionais. A gestão também
buscou aumentar a contribuição da Somiti para
a sociedade, através de projetos como o Salve
Vidas, e continuar representando os
profissionais da Terapia Intensiva.

O biênio 2018 – 2019 foi marcado por
novos cursos, dos quais destaco o Fundamentos

de Suporte Intensivo Pediátrico (PFCCS) e o
Fundamentos de Suporte Intensivo Obstétrico
(FCCS OB) – realizados juntamente com a
Society of Critical Care Medicine (SCCM). Além
disso, a Somiti comemora o acréscimo na oferta
de cursos, o aumento do número de alunos, as
novas parcerias e a chegada da Sociedade a
novos Municípios.

Por fim, desejo que em 2020 a nova
gestão da Somiti consiga alcançar objetivos cada
vez mais ambiciosos, salvando vidas através do
ensino.

Dr. Hugo Corrêa de Andrade Urbano –
Presidente da Somiti



3 Resultados



Crescimento e realizações

O biênio 2018-2019 foi marcado pelo:

• Fortalecimento de parcerias importantes, nacionais e
internacionais;

• Cumprimento de nossa missão: Salvar vidas através do
ensino;

• Investimento na educação continuada: proximidade
com os acadêmicos, população e valorização
multiprofissional.



Atividades 

234 voluntários ajudaram a Somiti 
a difundir o conhecimento no 
biênio 2018-2019.



Atividades 

Nos últimos dois anos realizamos e demos apoio a 162
eventos, incluindo:

• O treinamento hands only com os alunos das escolas
municipais de Nova Lima;

• O Curso de Noções Básicas de Primeiros Socorros para
professores da Rede Municipal de Belo Horizonte.



Nos dois últimos anos
realizamos 776 cursos que
capacitaram 12.758 alunos.

Os cursos da Somiti foram
realizados em todas as
regiões do Brasil e diversas
cidades do interior do
estado de Minas Gerais.

Cursos



Cursos

Entre 2018 e 2019 o Curso para Residentes e
Especializandos em Medicina Intensiva (CREMI) treinou
383 alunos.



A Liga inclui:
• Atividades práticas no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do

Hospital Vila da Serra;
• Atividades teóricas semanais junto com o Curso para Residentes

e Especializandos em Medicina Intensiva (CREMI).

Foram selecionados 160 acadêmicos
para atuarem na Liga de Terapia
Intensiva (LIGAMI).

Cursos



Parcerias e certificações

Nossos cursos tem a chancela de importantes organizações nacionais e internacionais, com
destaque para:

• Advanced Cardiovascular Life Support
(ACLS), Advanced Cardiovascular Life
Support for Experienced Providers (ACLS
EP) e Basic Life Support (BLS) em parceria
com a American Heart Association (AHA);

• Curso de Imersão em Terapia Intensiva
Neurológica (CITIN) – fruto da parceria
entre a Somiti e a Associação de Medicina
Intensiva Brasileira (AMIB);

• Fundamentos do Suporte Intensivo (FCCS),
Fundamentos de Suporte Intensivo
Pediátrico (PFCCS) e Fundamentos de
Suporte Intensivo Obstétrico (FCCS OB) –
realizados juntamente com a Society of
Critical Care Medicine (SCCM);

• Ultrassom para Intensivistas (UPSI) – curso
realizado em parceria com a Winfocus.



4 XVI Congresso Mineiro 
de Medicina Intensiva



XVI Congresso Mineiro 
de Medicina Intensiva

• 1.530 participantes;
• 140 trabalhos apresentados;
• Mais de 150 palestras, com 15

palestrantes internacionais.

Referência em Minas Gerais, o
Congresso foi realizado entre os
dias 06 e 08 de junho de 2019.
Os números são impressionantes:



5 Responsabilidade Social



Projeto Salve Vidas

• 1505 pessoas treinadas para
realização de manobra de
ressuscitação cardiopulmonar;

• 38 ações realizadas por todo o
Estado de Minas Gerais;

• Destacamos as ações realizadas nas escolas do Município de Nova
Lima, onde foram treinadas cerca de 1.000 crianças.



Curso de primeiros socorros para
funcionários das escolas públicas de Belo
Horizonte

O treinamento, que ainda está
em andamento, tem previsão
de capacitar aproximadamente
1.000 profissionais da rede
pública.



Cursos doados pela Somiti

400 bolsas do curso Basic
Life Support (BLS) foram
doadas para profissionais
da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais
(Fhemig) em 2018.



A Equipe da Somiti 
agradece a sua 

confiança e deseja 
boas-vindas para a 

nova gestão!

!


