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ENTREVISTA Vice-presidente do 
CFM fala sobre formação do médico 
emergencista.

EDUCAÇÃO CONTINUADA  I Simpósio 
Somiti de Atualização do ACLS é sucesso 
de público e conteúdo. 
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Somiti Informa: Como ocorreu o re-
conhecimento da especialidade e que ga-
nhos trará?

Mauro Ribeiro: Essa é uma luta antiga 
de mais de dez anos. A Câmara Técnica 
de Medicina de Urgência e Emergência 
do Conselho Federal de Medicina (CFM) 
entende que é uma conquista histórica, 
um passo importante para a urgência e 
emergência. Irá favorecer a formação do 
médico, em programas específicos, e me-
lhorar o atendimento à população no setor 
de emergência dos hospitais brasileiros. 

Somiti Informa: Quais os principais 
desafios a serem enfrentados?

Mauro Ribeiro: O I Fórum de Forma-
ção do Médico Emergencista promovido 
pelo CFM, em novembro, visou unir forças 
pelo aperfeiçoamento do ambiente de for-
mação e trabalho na especialidade, cons-
truir bases científicas para este processo, 
partilhar experiências e estimular alianças 
institucionais. No entanto, o trabalho não 
para por aqui. Novos encontros serão ne-
cessários com a participação dos diferentes 
segmentos envolvidos no processo.  

Somiti Informa: Durante o Fórum fo-
ram apresentados modelos referentes à for-
mação deste profissional. Qual o modelo 
desejável para o Brasil?

Mauro Ribeiro: No Fórum foram apre-
sentados dois modelos pioneiros no Brasil, 
sendo um no Rio Grande do Sul e outro 
no Ceará, além de um processo em anda-

mento em São Paulo. A ideia é pegar os 
conteúdos programáticos com os melho-
res do país, unir o conhecimento de várias 
instituições, partilhar iniciativas de me-
todologia de ensino e laboratórios, além 
de uma junção das experiências exitosas 
praticadas no Canadá e  Europa. 

Somiti Informa: Quais os próximos 
passos para capacitação dos profissionais 
e propostas de titulação em Medicina de 
Emergência?

Mauro Ribeiro: Conquistamos a especia-
lidade médica, o que foi resultado da luta 
dos colegas que trabalham nas emergências. 
Como encaminhamento, vamos estudar mo-
delos transparentes que incluam e capacitem 
os profissionais. Em relação à futura socie-
dade de especialidade em emergência, este 
é um assunto de competência da Associação 
Médica Brasileira, sendo que o CFM reco-
nhecerá as decisões que foram tomadas.  O 
trabalho desenvolvido pelas sociedades de 
especialidades também será  fundamental 
para que o paciente grave tenha continuidade 
no tratamento e o médico mantenha a edu-
cação continuada, incluindo a realização de 
simpósios, congressos e jornadas.  

Esta edição do Somiti Informa é muito 
especial. Ela traz uma reportagem com-
pleta das conquistas de 2015 e as ações 
planejadas para 2016.

Em consonância com a missão de pro-
mover a capacitação para o atendimento se-
guro na terapia intensiva, urgência e emer-
gência, a Somiti assegurou capacitação para 
milhares de profissionais, valorizando os 
associados por meio dos benefícios dispo-
níveis. O trabalho em equipe, outro pilar 
institucional, é praticado de forma ética há 
vários anos e, cada vez mais, somos reco-
nhecidos por esta ação inovadora.

Os desafios de 2015 fortaleceram o es-
pírito de união, de orgulho em pertencer 
e de ambiente motivador para aproveitar 
todas as oportunidades futuras. Precisa-
mos, agora, evoluir no terceiro pilar, o de 
assegurar o cumprimento das normas es-
tabelecidas na terapia intensiva, na valori-
zação profissional e na pesquisa científica.

 Queremos ampliar o espaço acadê-
mico para a promoção do conhecimento 
científico e sua aplicação prática. Através 
do conhecimento da realidade mineira, a 
Somiti pretende produzir e aplicar evidên-
cias científicas, que assegurem melhoria 
na atenção à saúde. Temos estrutura sólida 
e contamos com profissionais competen-
tes para atingir esses objetivos.

Por isso, convidamos todos os intensi-
vistas para participarem dessas ações. Te-
mos muito trabalho pela frente. Mas temos 
também uma instituição forte, sustentá-
vel, proativa, construída sobre os ideais 
de nossos antecessores, onde sua equipe 
ética e transparente trabalha ativamente 
pela segurança assistencial da comuni-
dade e pela valorização dos intensivistas 
mineiros.

Agradecemos a todos e desejamos um 
próspero 2016, amparados pelos valores 
institucionais amplamente debatidos.

O processo eleitoral da Sociedade Mi-
neira de Terapia Intensiva (Somiti) foi en-
cerrado dia 17 de novembro. Com 82,22% 
dos votos foram eleitos os integrantes da 
chapa ‘Experiência e Integração’, para o 
biênio 2016-2017.

Fazem parte da nova Diretoria Execu-
tiva da Somiti: Hugo Urbano, presidente; 
Amarílis Batista Teixeira, vice-presidente; 
Leandro Braz de Carvalho; diretor secretá-
rio; Rogério de Castro Pereira, diretor 1º 

tesoureiro; Frederico Rodrigues Anselmo, 
diretor 2º tesoureiro; Jorge Luiz da Rocha 
Paranhos, diretor científico. A cerimônia 
de posse ocorreu durante a festa de con-
fraternização da entidade, realizada dia 17 
de dezembro, no Minas Tênis Clube II, 
em Belo Horizonte.

O presidente eleito Hugo Urbano afir-
mou que o trabalho que vem sendo reali-
zado ao longo dos anos é amplo, complexo 
e integrado. “Os resultados que colhemos 
são fruto do trabalho de todos. Esperamos 
continuar contando com a participação e 
contribuição desta grande equipe. Temos 
muito a construir. Obrigado a todos, con-
tinuamos juntos!”

Para proporcionar mais segurança e ra-
pidez na divulgação do resultado, a votação 
foi on-line e o voto secreto. O colégio elei-
toral foi formado por todos os sócios qui-
tes com a tesouraria e demais obrigações 
associativas, cuja filiação foi realizada há 
pelo menos um ano, contados da data de 
publicação do Edital (1º de agosto). Integra-
ram a Comissão Eleitoral: Marcelo Masca-
renhas Corrêa, Marco Antônio Soares Reis 
e Waldemar Henrique Fernal.   
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Especialidade emergência médica 
é reconhecida

Somiti 35 anos: Cada vez mais sólida!

Somiti elege nova diretoria

Fotos: Douglas Barbosa

CFM

No dia 24 de novembro, médicos, 
autoridades, professores e estudantes se 
reuniram, em Brasília, para I Fórum de 
Formação do Médico Emergencista, pro-
movido pela Câmara Técnica de Medicina 
de Urgência e Emergência do Conselho 
Federal de Medicina (CFM). O vice-pre-
sidente do Conselho, Mauro Ribeiro, fala 
nesta entrevista sobre a importância do 
reconhecimento da especialidade, pro-
postas de melhoria na formação e no 
treinamento na área. 

Fátima Guedes
Presidente da Somiti

Diretoria tomou posse em evento 
comemorativo, dia 17 de dezembro
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CFM reconhece que 
esta é uma conquista 
histórica, um passo 
importante para a 
urgência e emergência, 
no país.

Residência Médica em Medicina 
de Emergência credenciada pelo 
Ministério da Educação
São dez vagas no Hospital das Clínicas/
Universidade Federal de Minas Gerais. 
Estágios no Hospital das Clínicas, 
Odilon Behrens, João XXIII e SAMU. 
Início em março.



O I Simpósio Somiti de Atualização do 
ACLS: Diretrizes AHA 2015 aconteceu, dia 
quatro de dezembro, na capital mineira. 
O evento contou com a presença de mais 
de 200 inscritos, profi ssionais de diversas 
áreas ligadas à terapia intensiva e medicina 
de urgência e emergência,

A primeira apresentação foi realizada 
pela enfermeira, doutora e professora da 
PUC Minas, coordenadora do BLS da So-
miti, Érika Azevedo Mássimo. Ela desta-
cou o item vigilância e prevenção na ca-
deia PCREH e a modifi cação no algoritmo 
SBV/Adulto, de modo a refl etir o fato de 
que os socorristas podem ativar o serviço 
médico de emergência via telefone celu-
lar, sem sair do lado da vítima. Mássimo 
também valorizou a educação continuada, 
a história da Somiti na busca constante 
pela atualização dos profi ssionais e a rica 
contribuição do médico José Luiz Ratton 
neste processo.

O diretor de ensino da Somiti, Daniel 
Azevedo, revisou os principais conceitos 
do ACLS, fazendo uma análise crítica das 
principais alterações e chamando atenção 
para os erros mais comuns no atendimen-
to dos pacientes em parada cardíaca. Ele 
também destacou a mudança na profun-
didade das compressões em adultos para 
pelo menos cinco centímetros, evitando ul-
trapassar seis centímetros. Como geriatra, 
Azevedo alertou, ainda, sobre a importância 
de identifi car os pacientes que deveriam ser 
conduzidos através dos cuidados paliativos. 
“Por mais difícil que seja, é preciso consi-
derar o que é o melhor para cada paciente 
e para alguns deles o cuidado paliativo será 

a melhor resposta, sendo dever do médico 
assistente iniciar esta conversa”. 

A gestora de qualidade e coordenadora 
dos cursos da Somiti, Maria Aparecida Bra-
ga, lembrou de que este ano a Sociedade 
completou 15 anos de parceria com a AHA 
e disse que para o êxito desta trajetória, 
Sérgio Timerman, convidado especial do 
Simpósio, teve papel fundamental. “Assim 
como no desenvolvimento do ensino da 
urgência e emergência em Minas Gerais”. 

Timerman elogiou a iniciativa da Somiti 
na realização do evento e explicou que as alte-
rações nas diretrizes se baseiam em um con-
senso internacional, que ocorre por meio da 
Ilcor (Aliança Internacional dos Comitês de 
Ressuscitacão). “É o resultado de uma análise 
profunda do que há de mais importante em 
emergência e ressuscitação. As diretrizes têm 
grande impacto, trazendo de uma maneira 
simplifi cada orientações para salvar vidas.”

O cardiologista Agnaldo Pispico, ideali-
zador dos manequins fabricados com gar-
rafas pets, esteve presente contando como 
surgiu seu projeto. Ele mostrou a impor-
tância do envolvimento da comunidade e 
de como um trabalho de ensino da RCP 
com as mãos pode mudar a vida de crian-
ças carentes. 

O simpósio contou, ainda, com a partici-
pação da pediatra Amarílis Batista Teixeira 
(Diretrizes 2015 NALS) e do pediatra Frede-
rico Mitre Pessoa (Diretrizes 2015 PALS). 
Dentre as abordagens eles trouxeram a rele-
vância da ressuscitação cardiorrespiratória 
precoce, utilização de fl uidos, intubação, 
medicamentos e os cuidados pós-ressus-
citação cardiorrespiratória.

Durante os meses de setembro e outubro foi realizada a campanha ‘ACLS Somiti’. 
A proposta era divulgar o curso ACLS - Advanced Cardiac Life Support e o vídeo aula 
correspondente. Depois de assistir o material, os interessados enviaram seus comen-
tários, concorrendo a uma vaga gratuita no curso. Os vencedores da promoção foram 
Débora Alice (setembro) e Roberto Silva Rocha (outubro). 

Confi ra alguns comentários enviados e assista ao vídeo no site: www.somiti.org.br. 

ACLS em números
Em 2014 a Somiti realizou 75 cur-

sos ACLS. Em 2015 foram 72 turmas 
capacitadas. Nos últimos dois anos, a 
Somiti habilitou profi ssionais, em todas 
as regiões do estado.  

No ACLS EP – ‘Suporte Avançado 
da Vida em Cardiologia para Provedo-
res Experientes’ foram desenvolvidas 
duas turmas no biênio. 
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Simpósio traz atualizações e 
análise de novas diretrizes

Campanha mostra 
importância do ACLS

Fotos: Douglas Barbosa Douglas Barbosa

Timerman foi o convidado especial 
do evento

Profi ssionais buscam vaga em curso 
ACLS. Mais de sete mil foram capacitados 
nos últimos três anos
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“Apresentação didática, clara, demonstrou os principais passos no atendimento, evi-
denciando a importância do conhecimento de uma equipe multiprofi ssional preparada, 
capacitada e coesa, durante tal intercorrência, além de estimular o raciocínio clínico.”

Jenniffer Barros
  
“O BLS, o ECTE e o ACLS são exemplos de cursos que podem ser transformadores 

na vida e na forma de trabalho das pessoas que se dispõem a salvar vidas!”
Talline Hang Costa

“A simulação demonstra como o atendimento em equipe sistematizado e organiza-
do é fundamental para melhorar o prognóstico do paciente. Também considero muito 
relevante a discussão após o término da simulação, pois nesse momento os participantes 
têm a oportunidade de tirar dúvidas, além de avaliar o seu desempenho e de serem ava-
liados pela equipe, o que contribui para a melhora da sua atuação em situações futuras.”

Sophia Cerceau Pinto Coelho

“Através do vídeo fi ca claro o embasamento teórico e a sistematização do raciocínio 
clínico, que permitem a tomada rápida de decisões, respaldadas em estudos científi cos 
e pela comunidade internacional. Além disso, há um treinamento prático que permite 
que o aluno possa demonstrar a teoria aprendida e se certifi car de ter adquirido as habi-
lidades necessárias, o que demonstra a idoneidade do curso, associado ao nome de uma 
instituição de renome como a Somiti”. 

Amanda Marcos de Oliveira

Acesse a publicação ‘Destaques 
das Diretrizes’. Ela traz um resumo 
dos principais pontos de discussão 
e alterações feitas nas diretrizes da 

American Heart 2015.
Mais de 200 inscritos acompanharam 
atentos às apresentações 

A American Heart Association (AHA) 
congratulou, em novembro, a Somiti com 
o selo prata, reconhecendo a entidade 
como Centro de Treinamento altamente 
qualifi cado e responsável pela capacitação 
de mais de dois mil e quinhentos alunos, 
anualmente.

No Brasil, apenas quatro instituições 

possuem o selo. As categorias diamante 
e ouro correspondem, respectivamente, 
a 12 mil e sete mil alunos treinados com 
qualidade e não existem, atualmente, ins-
tituições certifi cadas no Brasil.

A diretora de Programas de Cuidados 
Cardiovasculares de Emergência - Améri-
ca Latina, Caribe, Espanha e Portugal da 

AHA, Wanda Miranda Barreto, disse que 
o Programa de Reconhecimento homena-
geia os centros internacionais de forma-
ção, que tiveram desempenho exemplar e 
se dedicam à missão da AHA para salvar 
mais vidas em sua comunidade. “Estes 
centros de formação aderiram às diretrizes 
rigorosas de qualidade. Parabéns!”

Reconhecimento 
internacional



Além do ACLS e do ACLS EP, a Somiti 
também cumpriu uma extensa agenda na 
capital e interior do estado, totalizando 119 
cursos em 2014 e 143 em 2015. 

A entidade mantém parcerias impor-
tantes que agregam valores científicos e 
de mercado. São elas: Associação de Me-
dicina Intensiva Brasileira (Amib), Asso-
ciação Médica de Minas Gerais (AMMG), 
Conselho Regional de Medicina de Minas 
Gerais (CRM MG), Associação de Apoio à 
Residência Médica (Aremg), American He-
art Association (AHA), Society of Critical Care 
Medicine (SCCM), World Interactive Network 
Focused on Critical Ultrasound (Winfocus), 
e Sociedade Portuguesa de Cuidados In-
tensivos (SPCI). 

A Somiti esteve presente em diversas 
cidades de Minas Gerais e em outros es-
tados. Os cursos oferecidos são práticos 
e permitem acesso às simulações reais, 
capacitando os profissionais para atuarem 
com segurança no dia a dia. Os residen-
tes também encontram na Somiti uma 
agenda anual gratuita. As aulas são sema-
nais e os temas diversificados, permitindo 
a aplicação imediata no dia a dia de sua 
atividade. O curso completo tem duração 
de dois anos e os professores atuam nos 
principais hospitais do país. 

A Somiti também lançou o curso 
‘Emergências Clínicas e Traumáticas para 
Enfermeiros (ECTE)’, para oferecer um 
programa educacional de imersão, capa-
citando-os para atuar de forma eficaz no 
atendimento de urgências e emergências 

clínicas e traumáticas, tanto no pré-hos-
pitalar, como em unidades de urgência, 
emergência e terapia intensiva.

Junto a população, a Somiti realizou 
treinamentos de RCP com as Mãos. Ao 
todo foram nove edições. Para hospitais, 
instituições de ensino e demais empresas, 
a Sociedade desenvolve cursos in com-
pany,  formatados de forma individualiza-
da. Para a gestora de qualidade da Somiti, 
Maria Aparecida Braga, o papel da Somiti 
é integrar os profissionais e ampliar suas 
chances de desenvolvimento profissional. 
“ Na Somiti a terapia intensiva, a urgên-
cia e a emergência evoluem para uma 
assistência segura, alicerçada na excelên-
cia do trabalho em equipe, onde funções 
bem definidas e o respeito profissional 
necessário para o seguro desenvolvimen-
to das ações são sempre privilegiados”, 
completou. 

Durante os dois últimos anos, a Somiti, 
além de realizar, apoiou e esteve presente 
em eventos de grande relevância para o 
setor de saúde brasileiro. 

O Congresso Mineiro de Medicina In-
tensiva, em Belo Horizonte, teve a pre-
sença de milhares de profissionais inten-
sivistas. A seleção de temas para a grade 
científica considerou habilidades e com-
petências em áreas de conhecimento, que 
incluíram: gestão, qualidade e capacitação 
aplicadas às UTIs, humanização e segu-
rança do paciente, cuidados paliativos e 
terminalidade.

O programa mesclou palestras apre-
sentadas em um único auditório, com te-
mas interdisciplinares de interesse para 
todos os profissionais que trabalham nas 
UTIs, e auditórios individuais, dedicados 
aos segmentos. Dentre os palestrantes  
internacionais: Alexandre Tellechea Rotta 
(Ohio, USA), Andrés Esteban (Madri, Es-
panha), Jerry Zimmerman (Estados Uni-
dos), Kanwaljeet Anand (Índia), Miguel 
Ramalho do Souto Gonçalves (Portugal), 
Carol Thompson (Estados Unidos), Guiller-
mo Bugedo (Santiago, Chile), M. A. Crary  
(Estados Unidos). 

Outros encontros relevantes foram a 
2ª Conferência Internacional de Consenso 
em Ultrassom no Trauma e o Congresso 
Internacional de Inovações na Atenção 
Global ao Trauma. Os eventos foram via-
bilizados por meio da parceria criada entre 

Somiti, Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais e  Winfocus (World Interac-
tive Network Focused on Critical Ultra-
sound). Especialistas do Brasil e exterior 
se reuniram com o objetivo de buscar o 
consenso na utilização da ultrassonografia 
na beira do leito em situações de trauma. 
Segundo o então presidente do Grupo Bra-
sileiro de Classificação de Risco, Welfane 
Cordeiro, “foi uma iniciativa inovadora em 
Minas Gerais, único estado que criou o 
desafio de trabalhar com redes integradas 
na área de urgência/emergência”, disse 
em seu pronunciamento.
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Cursos garantem educação continuada Eventos enriqueceram biênio

Residentes têm acesso a conteúdo 
diversificado e troca de experiências 

Dias 30 e 31 de outubro de 2015 
aconteceram, em Montes Claros, a 5ª 
Jornada de Integração Somiti e o º 1º 
Congresso Norte Mineiro de Medicina de 
Emergência da Abramede MG – Regional 
Montes Claros

O Congresso Mineiro de Medicina 
Intensiva reuniu intensivistas do Brasil 
e exterior

População aprendeu a salvar vidas

Maviti e FCCS também foram realizados 
em diversas cidades e cresceram nos 
últimos dois anos
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Em 2014 foi inaugurado o Centro de 
Treinamento da Somiti Dr. José Luiz de 
Amorim Ratton. O nome é uma homena-
gem a um dos fundadores da Sociedade e o 
idealizador dos cursos de imersão ACLS e 
BLS para a Somiti. A unidade possui um es-
paço próprio para as atividades dos cursos. 

Para a presidente da Somiti, Fátima 
Guedes, a inauguração do espaço repre-
sentou o final de um anseio de todos que 
participam da Somiti. “Foi a coroação de 
um trabalho de todos. A Somiti é um case 
de sucesso que merece ser divulgado”. O 
Centro de Treinamento Dr. José Luiz de 
Amorim Ratton está localizado à rua do 
Ouro, 136, 7º andar, no bairro Serra, em 
Belo Horizonte. O imóvel possui 175,61 
m² e quatro vagas de garagem. O local é 
utilizado para promover a educação con-
tinuada dos intensivistas, com a realiza-
ção dos cursos de imersão em instalações 
apropriadas. 

O médico José Luiz de Amorim Rat-
ton (falecido em 2002) presidiu a Somi-
ti nos biênios 1983/1985; 1993/1993; e 
1994/1995. Sua viúva, a médica Paula Vi-
lela Dande, foi a convidada de honra da 
inauguração e fez o descerramento da pla-
ca ao lado de Fátima Guedes. Dande con-
tou que  José Luiz Ratton tinha a Somiti 
como sua musa inspiradora. “Para ele, a 
formação era muito importante. Quanto 
maior o número de pessoas treinadas, me-
lhor as chances de sobrevida para os do-
entes. É muito gratificante ver os planos 
que ele iniciou com tantas dificuldades 
chegarem a esse patamar de capacitação. 
Agradeço imensamente a toda diretoria 

da Somiti por essa homenagem”, disse na 
oportunidade. 

Ao longo dos últimos dois anos, a So-
miti também manteve seus investimentos 
no planejamento estratégico da Sociedade, 
que busca a conquista da ISO 9001:2008, 
referente aos sistemas de gestão da quali-
dade. No dia 25 de agosto de 2015, houve 
reunião, com a presença de diretores, co-
ordenadores dos cursos e representantes 
dos departamentos, no Centro de Treina-
mento da Somiti. A gestora de qualidade 
da Somiti, Maria Aparecida Braga, coor-
denou o encontro, apresentou a identida-
de organizacional e as iniciativas futuras, 
como a implementação das atividades à 
distância (EAD), ampliando o fomento da 
educação em urgência e emergência, em 
todo o país. 

Gestão foi marcada 
por novidades. Veja 
outras iniciativas e 
participações:

4	Conferência - Epidemiologia da 
sepse no Brasil

4	II Congresso Mineiro de Nutrição 
em Medicina Intensiva

4	Terceira edição do Highl Lights de 
Enfermagem e Fisioterapia, do XIX 
Congresso Brasileiro de Medicina 
Intensiva da AMIB

4	Congresso Mineiro de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e Fisioterapia 
em Terapia Intensiva da Assobrafir

4	I Fórum de Discussão Sobre a For-
mação dos Futuros Médicos

4	V e VI Fórum de Defesa Profissional
4	I Jornada de Ventilação Mecânica e 

Mobilização Precoce
4	4º Simpósio Introdutório da Liga 

Acadêmica de Medicina Intensiva 
(Ligami)

4	XIV Congresso Mineiro de Medici-
na Intensiva 

4	Prêmio Somiti de Incentivo à Pes-
quisa Científica José Luiz de Amo-
rim Ratton

4	Congresso de Urgência e Emergên-
cia do Centro-Oeste Mineiro

4	5ª Jornada de Integração Somiti
4	Seminário Internacional Prática em 

Saúde Baseada em Evidências (PBE)
4	1º Congresso Mineiro Interdiscipli-

nar de Perinatologia 
4	1º Congresso Norte Mineiro de Medi-

cina de Emergência da Abramede MG
4	Simpósio Somiti de Atualização do 

ACLS: Diretrizes AHA 2015
4	Campanhas de RCP – Nove edições
4	Pré-Congresso de Neurointensivismo
4	Pré-Congresso de Enfermagem
4	VI Congresso Mineiro de Educação 

Médica
4	X Jornada Internacional de Anes-

tesiologia da Rede Mater Dei
4	Congresso AVC
4	Jornada de Patologia Clínica da UFMG

Toda a equipe da Somiti participou da 
reunião para discussão do Planejamento 
Estratégico

Maria Aparecida Braga e Paula Vilela 
Dande na inauguração do Centro de 
Treinamento da Somiti
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Departamentos se destacam Estrutura e planejamento estratégico
A Somiti possui 15 departamen-

tos, nas mais diversas áreas de atuação 
(veja Expediente). Ao longo da gestão 
2014/2015 seus profissionais acompa-
nharam eventos e promoveram parcerias 
e ações, que muito contribuíram para o 
crescimento da entidade. 

O departamento de fonoaudiologia foi 
responsável, dentre outros trabalhos, pelo 
treinamento de aplicação do ‘Protocolo 
de encaminhamento ao serviço de fono-
audiologia no CTI’. O departamento de 
psicologia desenvolveu  atividades cien-
tíficas, de gestão e reestruturação, com 
reuniões semanais, participações e repre-
sentações em cursos e simpósios. “Pode-
mos listar: aprimoramento de linhas de 
estudo em psicologia e cuidados inten-
sivos associados aos cuidados paliativos, 
clínica psicológica, humanização, segu-
rança do paciente, atuação na urgência 
e catástrofes. Além da divulgação do car-
tão de cuidado, visando à promoção da 

saúde e o auto cuidado em emergência”, 
contou a responsável pelo departamento 
Juliana Padilha.

A Fisioterapia, Enfermagem e Odon-
tologia também marcaram presença em 
eventos diversos e cursos promovidos 
pela Somiti. A coordenadora da Fisiote-
rapia, Thaís Nascimento, pautou o ‘Cur-
so Interdisciplinar em Terapia Intensiva 
– CITI’; ‘Jornada de VM e Mobilização 
Precoce – Assobrafir’, ‘IV Congresso Mi-
neiro de Fisioterapia Cardiorrespiratória 
e Fisioterapia em Terapia Intensiva’ e o 
‘Simpósio Internacional de Fisioterapia 
Cardiorrespiratória e Fisioterapia em Te-
rapia Intensiva Assobrafir’.   

O coordenador do departamento de 
enfermagem, Vitório Guedes Gomes, 
valorizou o engajamento da equipe de 
enfermeiros junto à Somiti, hoje com 
mais de 70 pessoas atuando em cursos 
para profissionais de saúde e ações para 
o público leigo.  

Conheça a agenda de eventos da Somiti 
para 2016.

Departamento de fonoaudiologia 
promove treinamento

Psicologia orienta população



No verso desta página você encontra a 
agenda de eventos Somiti para 2016. Re-
corte no pontilhado e fi xe no seu local de 
trabalho para que você e seus colegas pos-
sam se programar.

Lembramos de que a sua inscrição 
vale durante um ano. Neste período, você 
tem acessos e benefícios exclusivos, como 

descontos especiais para realizar os cur-
sos de imersão da Somiti e para participar 
dos eventos científi cos promovidos pela 
entidade. Depois de um ano, se o valor da 
anuidade não for quitado, você não fi ca de-
vendo nada à Somiti. Poderá se fi liar nova-
mente, quando quiser, sem pagar valores 
retroativos.

A Somiti leva informação para seus 
associados e comunidade por meio da 
imprensa, boletim trimestral próprio, site 
e redes sociais.

Em 2015, o novo site entrou no ar com 
uma interface mais  moderna e agradável, 
com conteúdo diversifi cado que vai de 
notícias da entidade e do setor de saúde, 

à agenda de cursos e eventos.
O Somiti Informa está sendo produ-

zido por uma nova equipe e teve o seu 
layout inovado e interativo, com QRCode 
para acesso a documentos e vídeos que 
enriquecem as matérias. Nas redes so-
ciais, a Somiti também está presente no 
Facebook, Twitter e Linkedin.

Dia 17 de dezembro, a Diretoria Exe-
cutiva da Somniti, eleita para o biênio 
2016/2017, tomou posse durante cerimô-
nia realizada no Minas Tênis Clube II, em 
Belo Horizontes.

Autoridades se juntaram aos sócios, 
familiares e profi ssionais da Somiti para 
prestigiar o evento. A presidente da enti-
dade, biênio 2014/2015, Fátima Guedes, 
disse que se sentiu honrada com o car-
go e agradeceu aos colegas por todo  o 
apoio recebido. Ela afi rmou que muito foi 
construído nos últimos anos, mas ainda 
há muito trabalho para que sejam con-
quistadas mais melhorias para a terapia 
intensiva, urgência e emergência no país.

O  presidente eleito, Hugo Urbano, mani-
festou sua alegria com a nova etapa propos-
ta. Ele afi rmou ter muito orgulho da Somiti 
pelo trabalho que realiza e pela sua atuação 
multiprofi ssional, na qual enfermeiros, fi sio-
terapeutas, fonoaudiólogos, médicos, nutri-
cionistas, odontólogos e psicólogos atuam 
“de igual para igual, cada um na sua área 
de conhecimento, com respeito e equidade”.    

Após a posse da diretoria executiva, 36 
membros da Somiti receberam certifi cado, 
em homenagem ao desempenho e traba-
lho realizados ao longo do biênio. Em se-
guida, os presentes se confraternizaram 
em um ambiente cuja alegria e compa-
nheirismo foram preponderantes.
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Faça sua programação 
para 2016

Entidade propaga informação

Diretoria toma posse em 
cerimônia festiva

INFORMATIVO DA SOCIEDADE 
MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA 

INFORMATIVO DA SOCIEDADE 
MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA ATIVIDADES

EXPEDIENTE SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA - BIÊNIO 2014/2015

SERVIÇO

CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL
Hermann Alexandre Vivacqua von 
Tiesenhausen
Marcelo Mascarenhas Corrêa
Marco Antônio Soares Reis
Maria Aparecida Braga
Rogério de Castro Pereira
Valmy Lessa Couto Filho
Waldemar Henrique Fernal

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente
Fátima Lúcia Guedes Silva
Vice-Presidente
Rogério de Castro Pereira
Diretora Secretária Geral
Joana Luiza de Lima Silva
Diretor 1º Tesoureiro
Frederico Rodrigues Anselmo
Diretor 2º Tesoureiro
Hugo Corrêa de Andrade Urbano
Diretor Científi co
Jorge Luiz da Rocha Paranhos

DIRETORIA AMPLIADA
REGIONAIS - Filiadas
TRIÂNGULO
Elmiro Santos Resende
SUL
José Tasca 
ZONA DA MATA 
Bruno Licy Gomes de Mello 
NORTE 
Fernando Emídio Vargas
ALTO SÃO FRANCISCO 
Marcos Agnelo de Abreu Matoso
VALE DO AÇO
Cybelle Augusta Vasconcellos Castro 
NORDESTE 
Sérgio de Azevedo Naves 
CAMPOS DAS VERTENTES 
Anderson Tavares Rodrigues 
CENTRO OESTE 
Marco Antonio Ribeiro Leão

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO
Diretor de Assuntos Científi cos, Ensino e 
Defesa Profi ssional
Fátima Lúcia Guedes Silva
Diretor de Comunicação e marketing e 
Presidente do Congresso Mineiro 

DEPARTAMENTOS
Departamento de Formação do Intensivista 
e Ligami
Petrônio Generoso Thomaz
Camila Armond Isoni

Departamento de Acadêmicos 2014/ 2015 
Acadêmicos 2014
Felipe de Oliveira Silva
Iara Moreira Castro
Klaus Zanuncio Protil
Rafael Barbosa Alcântara
Raphael Boaventura Diniz
Acadêmicos 2015
Larissa Januzzi
Luiz Bartolomeu
Maira Malvar
Michelle Starling
Roberta Abramo 

Departamento de Enfermagem
Vitório Guedes Gomes
Thais Oliveira Gomes

Departamento de Fisioterapia
Thaís Nascimento Albano Falcão 
Daniel da Cunha Ribeiro

Departamento de Fonoaudiologia
Isabela Pereira Vono
Isabella Carolina Santos Bicalho
Maria Carolina de Lima Faria
Luiza do Carmo Costa

Departamento de Pediatria
Marcus Angelus Jannuzzi de Oliveira 

Departamento de Neonatologia
Amarílis Batista Teixeira 

Departamento de Odontologia
Alessandra Figueiredo de Souza

Departamento de Neurointensivismo
Jorge Luiz da Rocha Paranhos

Departamento de Terapia Nutricional
Marcelo Mascarenhas Corrêa

Departamento de Psicologia aplicada a 
Medicina Intensiva
Juliana Padilha
Michele Del Caro

Conselho Consultivo de Psicologia
Ana Maria Pueyo Blasco de Magalhães
Eliana Márcia Martins Fittipaldi Torga
Gláucia Tavares
Lilian Almeida Couto Viana

Departamento de Humanização e bioética
José Tasca 
Valmy Lessa Couto 

Departamento de Qualidade e Gestão
Maria Aparecida Braga
Fátima Lúcia Guedes Silva

Departamento de Assistência Respiratória
Rodrigo Santana Dutra

Departamento de Monitorização 
Hemodinâmica 
Fernando Antônio Botoni 

COMISSÕES
COMISSÃO DE CUIDADOS PALIATIVOS
Gláucia Rezende Tavares
Joana Luíza de Lima Silva
Maria Aparecida Braga
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
PARA COMUNIDADE
Ana Maria Pueyo Blasco de Magalhães
Valmy Lessa Couto Filho
COMISSÃO DE AUDITORIA DAS UNIDADES 
MINEIRAS
Marcos Saraiva
Fátima Lúcia Guedes Silva
COMISSÃO DE RESSSUSCITAÇÃO
Maria Aparecida Braga
Daniel de Castro Azevedo
Erika Azevedo Leitão Mássimo
COMISSÃO DE DEFESA PROFISSIONAL E 
HONORÁRIOS MÉDICOS
Marcos Saraiva
Rogério de Castro Pereira
COMITÊ DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
DA UNIMED
Fátima Lúcia Guedes Silva
José de Freitas Teixeira Júnior
Lucas Viegas Martins 
Maria Aparecida Braga
Rogério de Castro Pereira
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Hugo Corrêa de Andrade Urbano
CURSOS ACLS – BLS
Maria Aparecida Braga
Daniel de Castro Azevedo
Erika Azevedo Leitão Mássimo
CURSOS CITIN
Jorge Luiz da Rocha Paranhos
CURSOS FCCS
Cíntia de Souza Ferreira
Leandro Braz de Carvalho
CURSOS PVMA
Hugo Corrêa de Andrade Urbano
CURSOS TENUTI
Marcelo Mascarenhas Corrêa
CURSOS TINP
Luiz Eduardo Parreiras Tálamo
CURSOS USPI
José Muniz Pazeli Júnior

REPRESENTAÇÃO JUNTO À AMIB
Titulares 
Frederico Bruzzi de Carvalho
Hugo Corrêa de Andrade Urbano
Jorge Luiz da Rocha Paranhos
Leandro Braz de Carvalho
Rogério de Castro Pereira
Suplentes
Petrônio Generoso Thomaz
André Francisco dos Reis

"
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Endereço: Av. João Pinheiro, 161, /T05 – Centro – CEP 30130-180 
Belo Horizonte/MG – somiti@somiti.org.br
Telefones: 31 3222-3172 / 3247-1645 / 9202-0432

A Somiti fi naliza 2015 com 

os resultados desejados e 

isso só foi possível graças 

à união de sua equipe 

multiprofi ssional, que se 

empenhou para que todas 

as ações fossem frutíferas. 

Desejamos que 2016 seja 

ainda melhor para todos 

nós. Feliz ano novo!



Eventos Somiti 2016

BLSTINPACLS FCCSRCP

Data Evento Local
Toda terça-feira Curso para Residentes Belo Horizonte

Todo final de semana e
várias datas dias de semana ACLS Belo Horizonte

Várias datas BLS Belo Horizonte

Todo mês ATLS Belo Horizonte

22 de Janeiro de 2016 MAVIT Goiânia

29 e 30 de Janeiro de 2016 PVMA Santa Maria/RS

29 e 30 de Janeiro de 2016 PVMA Belo Horizonte

30 de Janeiro de 2016 ACLS EP Belo Horizonte

13 e 14 de Fevereiro de 2016 FCCS Belo Horizonte

20 de Fevereiro de 2016 MAVIT Belo Horizonte

20 e 21 de Fevereiro de 2016 TINP Belo Horizonte

20 e 21 de Fevereiro de 2016 PVMA Campo Grande/MT

20 e 21 de Fevereiro de 2016 ECTE Belo Horizonte

26 e 27 de Fevereiro de 2016 PVMA Alfenas/MG

26 e 28 de Fevereiro de 2016 PICC Neonatal Belo Horizonte

02 de Março de 2016 Campanha RCP Belo Horizonte

05 de Março de 2016 CITI Belo Horizonte

05 e 06 de Março de 2016 USPI Belo Horizonte

 6ª Jornada Integração Somiti – Zona da Mata
11 e 12 de Março de 2016 2º Congresso Mineiro de Medicina de Emergência  Juiz de Fora
 da Abramede Minas Gerais – Regional Juiz de Fora 

11 e 12 de Março de 2016 PVMA Baurú/SP

19 de Março de 2016 MAVIT Belo Horizonte

25 de Março de 2016 6º Simpósio Somiti Introdutório da Ligami-MG Belo Horizonte

08 de Abril de 2016 MAVIT Cornélio Procópio

15 e 16 de Abril de 2016 PVMA Montes Claros

06 de Maio de 2016 MAVIT Ipatinga

 7ª Jornada Integração Somiti – Zona da Mata
13 e 14 de Maio de 2016 3º Congresso Mineiro de Medicina de Emergência  Muriaé
 da Abramede Minas Gerais – Regional Muriaé 

24 de Junho de 2016 MAVIT Bauru

 8ª Jornada Integração Somiti – Sul de Minas
01 e 02 de Julho de 2016 4º Congresso Mineiro de Medicina de Emergência  Pouso Alegre
 da Abramede Minas Gerais – Regional Pouso Alegre 

01 e 02 de Julho de 2016 PVMA Fortaleza/ Ceará

08 de Julho de 2016 MAVIT Uberlândia

05 de Agosto de 2016 MAVIT Rio Branco

 9ª Jornada Integração Somiti – Triângulo Mineiro
05 e 06 de Agosto de 2016 5º Congresso Mineiro de Medicina de Emergência  Uberlândia
 da Abramede Minas Gerais – Regional Uberlândia 

 10ª Jornada Integração Somiti – Nordeste / 6º 
30/09 e 01 de Outubro de 2016 Congresso Mineiro de Medicina de Emergência da  Governador Valadares
 Abramede Minas Gerais – Regional Governador Valadares 

01 de Outubro de 2016 MAVIT Caxias do Sul 

26 de Novembro de 2016 MAVIT Concórdia

 11ª Jornada Integração Somiti – Norte de Minas
25 e 26 de novembro de 2016 7º Congresso Norte Mineiro de Medicina de Emergência  Montes Claros
 da Abramede Minas Gerais – Regional Montes Claros 

Inscrições e informações www.somiti.org.br – (31) 3222 3172


