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Jornada Integração Somiti 
e Congresso de Urgência 
e Emergência garantem 

atualização em todo o estado



Caros colegas.  
Iniciamos 2016 com uma ampla agen-

da de eventos e cursos. Nosso objetivo é 
capacitar e levar conhecimento a todas as 
regiões de Minas Gerais e também atender 
as demandas de outros estados, que já co-
nheceram nossos diferenciais de qualidade 
e buscam pelos treinamentos ministrados 
pela equipe Somiti.  

Em março, promovemos a 6ª Jornada 
de Integração Somiti, juntamente com o 
e 2º Congresso de Medicina de Emergên-
cia da Abramede/MG, em Juiz de Fora, 
quando contamos com a presença de pro-
fissionais das diversas áreas de atuação: 
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fo-
noaudiólogos, nutricionistas, odontólogos 
e psicólogos, que enriqueceram os debates 
e a troca de experiências nos dois dias de 
evento. Por meio desta iniciativa, estamos 
reforçando também o conceito da Somiti 
de que a atuação multiprofissional é a mais 
adequada na qualidade da assistência, na 
‘Linha de cuidado do paciente crítico da 
urgência/emergência até a UTI’. Agora 
em maio, dias 13 e 14, teremos uma nova 
edição da Jornada, em Muriaé, e contamos 
com o apoio dos colegas na divulgação 

deste encontro. Para beneficiar os partici-
pantes, garantiremos aos inscritos em um 
dos cursos pós-congresso – ACLS, BLS, 
MAVIT, PVMA e USPI, acesso à Jornada.  

Devemos destacar, ainda, o sucesso 
do 6º Simpósio Somiti da Ligami -MG e 
1º Simpósio Regional Multiprofissional e 
Interdisciplinar das Ligas Acadêmicas de 
Urgência e Emergência e Medicina Inten-
siva, realizados dias 31 de março e 1 de 
abril, que tiveram as vagas esgotadas duas 
semanas antes do evento.

Aproveito também para reforçar que a 
nossa Sociedade trabalha para seus asso-
ciados e comunidade, priorizando a edu-
cação continuada e a defesa profissional. 
Em janeiro, criamos o Projeto Registro de 
Minas, ação que resultará no desenvolvi-
mento de um sólido banco de dados. O 
preenchimento adequado do questionário 
possibilitará conhecer as Unidades de Ur-
gência e Emergência e Terapia Intensiva 
do nosso estado, servindo de base para a 
nossa atuação na defesa profissional e na 
produção científica. O formulário é onli-
ne e nossa equipe está à disposição para 
orientar nossos associados. Contamos com 
a participação de todos!

O Ministério da Educação creden-
ciou a Residência Médica em Medicina 
de Emergência. Em Minas Gerais foram 
disponibilizadas dez vagas no Hospital das 
Clínicas/Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG). 

Noventa candidatos se inscreveram na 
residência da UFMG. Para a gestora de 
qualidade da Somiti, a intensivista Maria 
Aparecida Braga, uma demonstração da im-
portância do reconhecimento da especiali-
dade, ocorrida dia 16 de setembro de 2015.

Segundo Marcus Vinícius Melo de An-
drade, coordenador da residência, professor 
da UFMG e vice-presidente da Associação 
Brasileira de Medicina de Emergência - Re-
gional Minas Gerais (Abramede MG), foi 
uma surpresa positiva o número de inscri-
tos, devido ao pouco tempo de divulgação. 

“Tivemos noventa candidatos para as dez 
vagas oferecidas e boas perspectivas para a 
qualificação dos médicos, visando o atendi-
mento da urgência e emergência”. De acor-
do com Andrade, a residência que começou 
dia dois de março tem duração de três anos 
e os estágios serão realizados nos hospitais 
Odilon Behrens, João XXIII e Risoleta To-
lentino Neves, Upa Centro Sul e SAMU. 

Ao todo foram credenciados 24 novos 
programas no país. Segundo o vice-pre-
sidente do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), Mauro Ribeiro, um importante re-
conhecimento da especialidade, com ga-
nhos reais para a assistência. “Irá favore-
cer a formação do médico em programas 
específicos e melhorar o atendimento à 
população no setor de emergência dos 
hospitais brasileiros”, afirmou. 
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Eventos e projetos contribuem para 
produção científica e defesa profissional

Residência Médica em Medicina de 
Emergência: Há grande procura por vagas

Déa Tomich

Hugo Corrêa de Andrade Urbano
Presidente da Somiti

Para Marcus Vinícius Andrade há boas 
perspectivas para a qualificação, visando 
o atendimento da urgência e emergência

INFORMATIVO DA SOCIEDADE 
MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA EDITORIAL

Douglas Barbosa



A Sociedade Mineira de Terapia Inten-
siva (Somiti) lançou, em janeiro, o projeto 
Registro de Minas. No dia 26, diretores, 
representantes de diversos departamentos 
da Sociedade e professores convidados se 
reuniram, na sede da entidade, para esta-
belecer os critérios do programa.

A primeira etapa da iniciativa tem 
por objetivo o desenvolvimento de um 
banco de dados para embasar a Somiti 
na atuação junto à defesa profissional e 
a produção científica. Nesta reunião, a 
contribuição dos professores e convida-
dos possibilitou a organização das ideias 
e definição dos próximos passos. “Alguns 
convidados não puderam participar deste 
primeiro encontro, mas todos receberão 
os relatórios das reuniões e estão contri-
buindo com o andamento dos trabalhos”, 
esclareceu a gestora de qualidade da So-
miti, Maria Aparecida Braga.

Segundo Braga, a ação inicial cons-
tituiu no envio de questionário, online, 
cujo preenchimento adequado possibili-
tará conhecer as Unidades de Urgência e 
Emergência e Terapia Intensiva de Minas. 
“Observem o tempo limite para o retorno 
das informações e dediquem uma atenção 
especial a esta atividade. Neste momen-
to, todos os sócios terão a oportunidade 
de manifestar o seu desejo em participar 
da equipe responsável pelo projeto ou de 
incluir sua unidade em estudos multicên-
tricos futuros.”

Para a gestora, a construção de um ban-
co de dados que permita gerar informa-

ções para conhecimento transformador é 
tarefa árdua, principalmente no campo do 
desenvolvimento científico. “Mas a Somiti, 
com seu quadro societário cada vez mais 
atuante, está estruturalmente preparada 
para atingir os objetivos estabelecidos no 
planejamento estratégico”, ponderou.

Após a finalização desta primeira eta-
pa serão definidas diretrizes com o aval 
da Somiti e de outras instituições parcei-
ras, referentes às linhas de pesquisa sobre 
sepse, educação em saúde, respiração e 
outros temas relevantes para os setores de 
urgência, emergência e terapia intensiva, 
bem como estudos da medicina baseada 
em evidência na prática. 

Durante o I Seminário Internacional de 
Prática em Saúde Baseada em Evidência, 
que aconteceu em dezembro na Associa-
ção Médica de Minas Gerais (AMMG), o 
geriatra Reginaldo Valácio, que coordenou 
as atividades e apoia o projeto da Somiti, 
destacou que há desperdícios de recur-
sos, de tempo de dedicação dos envolvi-
dos, gerando preocupações legítimas entre 
profissionais e gestores. “Há uma visão 
crescente de que a medicina moderna e 

tecnológica tem seus excessos que preci-
sam ser discutidos e revistos. Os desper-
dícios se aplicam também às experiências 
exitosas não compartilhadas que, frequen-
temente, ficam restritas a pequenos gru-
pos ou a uma instituição.”

Para a gestora de qualidade da Somiti, 
Maria Aparecida Braga, o Registro de Mi-
nas dará visibilidade a estas ações, além 
de contribuir para a implantação efetiva 
das práticas de sucesso.
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Registro de Minas
permitirá avanço nas UTIs do estado

Saúde baseada em evidências

Santa Casa de 
Juiz de Fora debate 
desafios da urgência

Douglas Barbosa

Representantes de diversos departamentos 
se reuniram para estabelecer os critérios do 
programa

INFORMATIVO DA SOCIEDADE 
MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA UTIs DE MINAS

Dia 10 de março, a gestora de quali-
dade da Somiti, Maria Aparecida Braga, 
ministrou a palestra ‘O Profissional de 
Saúde Frente aos Desafios do Atendi-
mento nas Urgências e Emergências’, 
durante a abertura do Curso Anual de 
Emergências em Clínica Médica, da San-
ta Casa de Juiz de Fora. 

De acordo com o vice-diretor de en-
sino do hospital, Áureo Delgado, o ob-
jetivo é a disseminação dos conceitos 
sobre emergência e urgência para os re-
sidentes da casa. “Queremos promover 
a reciclagem e atualização do conheci-
mento dos médicos que aqui trabalham, 
além de permitir mais informações aos 
acadêmicos da área. O curso oferece um 
conhecimento de emergência em um 
local onde eles poderão ser residentes 
futuramente”, completa Delgado.

Mais informações: www.santacasajf.org.br

No site da Somiti você tem acesso a todas 
as UTIs de Minas Gerais: 
www.somiti.org.br/utis-em-minas-gerais



 A Liga Acadêmica de Medicina Inten-
siva de Minas Gerais (Ligami-MG),  filiada 
à Sociedade Mineira de Terapia Intensiva 
(Somiti) e à Associação de Medicina In-
tensiva Brasileira (AMIB), realizou, dias 
31 de março e 1 de abril, na sede do Con-
selho Regional de Medicina de Minas Ge-
rais (CRM MG), o 6º Simpósio Somiti da 
Ligami -MG e 1º Simpósio Regional Mul-
tiprofissional e Interdisciplinar das Ligas 
Acadêmicas de Urgência e Emergência e 
Medicina Intensiva.

Todas as vagas foram preenchidas 
duas semanas antes do evento, mostran-
do o engajamento dos acadêmicos junto 
à entidade. O encontro teve como tema 
de destaque a sepse e, além da programa-
ção científica, houve prova de seleção para 
os acadêmicos que desejam participar das 
atividades da Ligami MG. Confira no site 
o resultado (www.somiti.org.br).

Segundo o coordenador do Simpósio, 
o intensivista Saulo Saturnino, a Ligami 
MG tem por objetivo aprofundar o estudo 
desta especialidade no âmbito da gradu-
ação, enquadrando-se como atividade de 
extensão que juntamente com pesquisa 
e ensino constituem o tripé universitá-
rio. “Representa oportunidade para o es-
tudante de graduação conhecer aspectos 
teóricos e práticos da medicina intensiva, 
indo além das atividades da grade formal 
do curso, e para obter pontuação adicional 
em seu currículo”, explica.

A coordenadora médica do Instituto La-
tino Americano de Sepse (Ilas), Flávia Ma-
chado, falou sobre a ‘Sepse no Brasil’ e disse 
que a iniciativa da Somiti e da Abramede, 
com a inserção da graduação no debate, é 
o que almeja o Ilas, como forma de mudar 
a visão atual sobre o tema, revertendo o 
índice de casos no país e a alta letalidade. 
Machado apresentou os dados ‘Spread - Sep-
sis Prevalence Assessment Database’, estudo 
multicêntrico, de caráter nacional, que ava-
liou tanto a prevalência como a letalidade 
por sepse grave e choque séptico em UTIs 
brasileiras. Responderam ao questionário 
de avaliação de recursos 277 UTIs. ‘No dia 
do estudo, 229 instituições incluíram 794 
pacientes, correspondendo a uma preva-
lência de 29,6%, ou seja, 1/3 dos leitos de 
UTI do país estão ocupados com pacientes 
com sepse grave e choque. Isso demonstra 
a pesada carga que a sepse representa para 
o Brasil, em termos de recursos alocados, 
incluindo disponibilidade de leitos.”

De acordo com os dados apresentados, 
a letalidade global foi de 55%. A mortalida-
de na região Sudeste foi de 51.2%, menor 
do que a das demais regiões (Centro-Oeste: 
70%, Nordeste: 58.3, Sul: 57.8% e Norte: 
57.4%). A mortalidade nos hospitais li-
gados ao Sistema Único de Saúde (SUS) 
não foi diferente daqueles ligados à Saúde 
Suplementar. “Essa letalidade está muito 
acima da reportada em países desenvol-
vidos”, acrescentou Machado. O estudo 
mostrou, ainda, que são fatores ligados ao 
aumento da mortalidade e gravidade dos 
pacientes, o fato deles terem adquirido sua 
infecção quando já estavam internados na 
UTI (infecção hospitalar) e a inadequa-
ção do tratamento principalmente o atra-
so para administração da primeira dose 
de antibióticos. Além disso, instituições 
com menor disponibilidade de recursos 
tiveram maior mortalidade.

O Simpósio também contou com a par-
ticipação da coordenadora do Programa de 
Insuficiência Cardíaca e Transplante Cardí-
aco do HC - UFMG, Maria da Consolação 
V. Moreira. Ela falou sobre a evolução das 
gerações, da educação médica e os desafios 
atuais.  Moreira afirmou que a revolução da 
informação e a tecnologia mudam as rela-
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Simpósio Ligami MG: engajamento aperfeiçoa aprendizado
Fotos: Douglas Barbosa

INFORMATIVO DA SOCIEDADE 
MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA ENSINO E ATUALIZAÇÃO

Representantes da Ligami MG se 
empenharam para o sucesso do 
encontro. Participaram: 

Elisa dos Santos, Lilia Pinho, Luiz 
Castro, Pedro Machado, Rafael 
Moura e Wardislau Ferreira

Inscrições se esgotaram duas 
semanas antes do evento



ções, alterando a forma de ensino e o modo 
como o médico lida com seus pacientes. 
“Professora há mais de 30 anos, me dedi-
co ao ensino da medicina e o convívio com 
meus alunos, da graduação ao doutorado, 
é bastante prazeroso. O desafio vai além 
da área profissional, inclui formação ética 
e humana, um compromisso com os jovens 
que assumirão nossos cargos no futuro”.

Ao final, ela foi homenageada pela So-
miti e recebeu o certificado de sócia be-
nemérita da entidade. Ao entregar o cer-
tificado, Saulo Saturnio disse aos alunos 
que a educação médica também ocorre 
por meio do exemplo e que a especialista 
é uma referência para todos os médicos 
e pesquisadores. O evento terminou com 
coquetel de congraçamento.

Este ano o tema Sepse foi adotado para 
o Simpósio da Ligami MG, dadas as gran-
des mudanças propostas em condutas e 
conceitos diagnósticos nestes últimos 
três anos. Desde a publicação da última 
diretriz, em 2012/2013 (1), condutas e 
conceitos incorporados e amplamente 
adotados têm sido alvo de reavaliação e 
reconsiderações.

Os objetivos de ressuscitação publica-
dos por Rivers(2) foram reavaliados por 
três grandes estudos multicêntricos, que 
não confirmaram a redução de mortalida-
de incialmente descrita (3,4,5). Além da 
ressuscitação, novos objetivos no manejo 
ventilatório também foram validados(6).

Os achados de síndrome de resposta 
inflamatória sistêmica, considerados pou-
co específicos para o diagnóstico de sepse 
grave, também foram alvo de reavaliação e 
se mostraram, mais que inespecíficos, pou-

co adequados. Mais de 109.000 pacientes 
com infecção e disfunção orgânica foram 
analisados e foi estimada a perda do diag-
nóstico de um paciente com sepse grave a 
cada oito pacientes avaliados(7).

As novas definições para sepse, reco-
nhecidas como uma necessidade desde a 
publicação do primeiro consenso, foram 
propostas há pouco mais de 30 dias(8). Lon-
ge da unanimidade, estão sendo alvo de crí-
ticas e rediscussões neste momento(9,10).

“A sepse é a principal causa de morta-
lidade em UTIs gerais. Diante deste mo-
mento, o Simpósio da Ligami represen-
tou não só para estudantes de graduação, 
mas também para profissionais atuantes 
na medicina intensiva, uma oportunidade 
de discussão e atualização destes tópicos 
tão relevantes, atuais e controversos para o 
cuidado de pacientes sépticos”, acrescentou 
Saulo Saturnino.

Saiba mais:
1) Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A, et al Surviving 

sepsis campaign: international guidelines for 
management of severe sepsis and septic shock: 
2012. Crit Care Med. 2013 Feb;41(2):580-637

2) Emanuel Rivers, M.D., M.P.H., Bryant Nguyen, 
M.D., Suzanne Havstad et al Early Goal-Directed 
Therapy in the Treatment of Severe Sepsis and 
Septic Shock N Engl J Med 2001; 345:1368-1377 

3) ProCESS Investigators A randomized trial of 
protocol-based care for early septic shock. N 
Engl J Med. 2014 May 1;370(18):1683-93 

4) ARISE Investigators; ANZICS Clinical Trials 
Group Goal-directed resuscitation for patients 
with early septic shock. N Engl J Med. 2014 Oct 
16;371(16):1496-506 

5) Mouncey PR1, Osborn TM2, Power GS1 
Protocolised Management In Sepsis (ProMISe): 
a multicentre randomised controlled trial of the 
clinical effectiveness and cost-effectiveness of 
early, goal-directed, protocolised resuscitation for 
emerging septic shock. Health Technol Assess. 
2015 Nov;19(97)

6) Amato MB1, Meade MO, Slutsky AS et al Driving 
pressure and survival in the acute respiratory 
distress syndrome. N Engl J Med. 2015 Feb 
19;372(8):747-55 

7) Kaukonen KM, Bailey M, Pilcher D, Cooper DJ, 
Bellomo R. Systemic inflammatory response 
syndrome criteria in defining severe sepsis. N 
Engl J Med. 2015 Apr 23;372(17):1629-38 

8) Singer M, Deutschman CS2, Seymour CW et al 
The Third International Consensus Definitions for 
Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016 
Feb 23;315(8):801-10. 

9) Simpson SQ. New Sepsis Criteria: A Change 
We Should Not Make. Chest. 2016 Feb 26. pii: 
S0012-3692(16)41523-0

10) http://ilas.org.br/upfiles/arquivos/justificativa-
pt.pdf
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Simpósio Ligami MG: engajamento aperfeiçoa aprendizado
Daniela Colen

Saulo Saturnino entregou 
a homenagem à Maria da 
Consolação V. Moreira

Flávia Machado falou sobre a sepse no Brasil. Dados preocupam especialistas

INFORMATIVO DA SOCIEDADE 
MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA 

Sepse, definições e atualidade



A Somiti é reconhecida internacional-
mente como um dos maiores centros de trei-
namento do curso ACLS da América Latina, 
única entidade no estado de Minas Gerais 
premiada com o Selo Silver de qualidade da 
American Heart Association (AHA).

A premiação é decorrente dos 2700 
alunos treinados em 2015. Desde 2000 a 
Somiti possui chancela reconhecida pela 
AHA, sendo responsável pelo treinamento 
de mais de 8500 profi ssionais de saúde, nos 
últimos quatro anos, distribuídos nos mais 
de 350 cursos realizado em todo o Brasil. 
Para a diretora de Programas de Cuidados 
Cardiovasculares de Emergência - América 
Latina, Caribe, Espanha e Portugal da AHA, 
Wanda Miranda Barreto, “uma homena-
gem merecida aos centros internacionais de 
formação que tiveram desempenho exem-
plar e se dedicam à missão da AHA para 
salvar mais vidas em sua comunidade.”  

O diretor de ensino da Somiti, Daniel 
de Castro Azevedo, justifi ca o resultado aos 
investimentos constantes da entidade em 
equipamentos, material didático, estrutu-
ra física e, acima de tudo, ao empenho dos 
profi ssionais que compõem o time ACLS 
Somiti, sempre atualizados com as diretri-
zes, aprimorando conhecimento e inves-
tindo em capacitação.

Dia 23 de janeiro, eles participaram, em 
São Paulo, do evento ‘Highlights of the 2015 
American Heart Association (AHA) - Gui-
delines Update for CPR and ECC’, promo-

vido pela AHA. Segundo Azevedo, dezoito 
instrutores da entidade acompanharam as 
atualizações. “A presença dos representan-
tes da Somiti em eventos internacionais 
demonstra o empenho e a força da insti-
tuição.” Na oportunidade, o coordenador 
de enfermagem da Somiti, Vitório Guedes 
Gomes, disse que foi uma chance para ab-
sorver o que a American Heart espera dos 
instrutores. “O tema da AHA deste ano fala 
das diversas razões para estar vivo. Duran-
te o encontro, foi valorizada a agilidade no 
atendimento para a melhor qualidade de 
vida do indivíduo que sofreu a parada car-
díaca”, acrescentou. 

Na primeira semana de abril, os profes-
sores do ACLS Somiti também se reuni-
ram para o primeiro curso interno para ins-
trutores, no mesmo molde do curso ACLS 
para os alunos, mas com ênfase no ensino. 
O objetivo principal foi unifi car a informa-
ção e a forma de repasse do conteúdo a ser 
ministrado, atualizando as estações práti-
cas, conforme os novos Guidelines da AHA. 
“Todos foram avaliados quanto à instrução 
e os novos tiveram uma valiosa oportuni-
dade de aprendizado. A proposta é fazer 
eventos semelhantes todos os anos, pois 
mesmo os instrutores mais experientes 
precisam de treinamentos periódicos. Essa 
proximidade favorece a troca de experiên-
cias, nivela o conhecimento e nos dá mais 
segurança para uma atuação de excelên-
cia”, conclui o diretor. 

Novos instrutores

No dia 25 de fevereiro, a Somiti di-
vulgou a relação dos novos integrantes 
do ACLS. Por meio do ‘Projeto Novos 
Instrutores’, a Sociedade ampliou o nú-
mero de profi ssionais em atuação. “O 
objetivo é atender, com a mesma quali-
dade, a crescente demanda prevista para 
2016 e para os anos seguintes”, conta 
Daniel Azevedo. Ele afi rma que após 
um longo e difícil processo de seleção 
foram eleitos, entre os 64 inscritos, 12 
potenciais novos instrutores. “Seis para 
início do treinamento imediato e seis 
para o cadastro de reserva, que poderão 
ser chamados para treinamento nos pró-
ximos dois anos. Agradecemos a todos 
que participaram!”

Lista dos classifi cados 
seleção ACLS

Classifi cados para início imediato:
Christiano Altamiro C. Nogueira
Isabella Maise
José Sérgio Júnior
João Paulo Menezes
Leandro Pereira
Thaís Oliveira

Cadastro de reserva:
Fernanda Helena
Letícia Quaresma
Luciana Caldas
Luciana Gontijo
Ítalo Lopes
Marcelo Nunes 
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ACLS Somiti  é reconhecido internacionalmente 
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Arquivo Somiti

Instrutores ACLS Somiti



Está em andamento, com início dia 
cinco de março, o processo seletivo para 
instrutores do BLS – Basic Life Support. 
As inscrições foram até o dia 20 do mes-
mo mês. 

Serão oferecidas cinco vagas e os pri-
meiros quatro excedentes serão mantidos 
em cadastro de reserva e terão preferên-
cia para serem chamados nos próximos 
dois anos.

O processo seletivo será feito em duas 
etapas, além do curso de instrutor e do trei-
namento para os candidatos selecionados. 
A primeira parte, que foi até oito de abril,  
compreende análise curricular e entrevista. 
A segunda avaliará, em data a ser defini-
da, o desempenho em estação prática do 
BLS nas diretrizes atuais (2015) da AHA. 
Participam apenas ex-alunos aprovados no 
BLS da Somiti nos últimos dois anos. O re-
sultado será divulgado no site da entidade. 

Profissionais de todo o país têm parti-
cipado dos cursos promovidos pela Somiti 
e a  Sociedade tem ampliado a sua grade 
de treinamentos. Atividades já ocorrem 
com frequência além da capital mineira e 
interior do estado, como em Goiânia (GO), 
Manaus (AM) e Santa Maria (RS). 

A responsável pelo setor de relacio-
namento da Somiti, Thaís Falcão, conta 
que os alunos divulgam os cursos e no-
vas turmas vão se formando naturalmen-
te. “Nestes estados ACLS, BLS, FCCS e 
MAVIT (foto) da Somiti são sinônimos 
de qualidade.”

De 27 a 29 de abril acontecerá a se-
gunda edição do curso de Gestão Avan-
çada em Serviços de Urgência (GASU). 
A iniciativa teve início em fevereiro e é 
coordenada por Alécio Rodrigues (enge-
nheiro), Welfane Cordeiro Júnior (médico) 
e Marcos Naghettini (engenheiro). Uma 
parceria da Somiti com o Grupo Brasileiro 
de Classificação de Risco e a Francoforte 
Engenharia e Consultoria, para atender 
às necessidades das lideranças das orga-
nizações de saúde.
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BLS seleciona professores

Somiti amplia agenda

Gestão é tema de curso

Residentes 
acompanham 
aulas semanais

O ‘Curso Somiti para Residentes e 
Especializandos em Medicina Intensi-
va’ oferece uma programação diversi-
ficada que aclara questões do dia a dia 
do trabalho na urgência, emergência 
e terapia intensiva.   Realizado gratui-
tamente pela Somiti, os encontros são 
às terças-feiras, na sede da Associação 
Médica de Minas Gerais (AMMG), às 
18h30.

Segundo a aluna Ana Carolina Ma-
geste, aliar teoria à prática faz toda a 
diferença na rotina do hospital, moti-
vo que faz com que ela acompanhe o 
curso da Somiti desde o ano passado. 
Heraldo Diones concorda com a colega 
e acrescenta: “as aulas são dinâmicas e 
agregam muito conhecimento”. O co-
ordenador da Ligami- MG, Wardislau 
Ferreira, também valoriza o curso junto 
aos acadêmicos como benefício da Liga. 
“É um diferencial na formação, uma 
forma de ampliar o acesso ao conteúdo 
além da graduação.” 

INFORMATIVO DA SOCIEDADE 
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 Confira a grade de 
cursos da Somiti

Fotos: Douglas Barbosa
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Jornada Integração Somiti e Congresso 
de Medicina de Emergência garantem 
atualização em todo o estado

A Sociedade Mineira de Terapia In-
tensiva (Somiti) promoverá este ano seis 
edições da Jornada Integração Somiti.

O  objetivo, segundo o presidente 
da entidade, Hugo Urbano, é propagar 
o conhecimento e a proximidade com 
profi ssionais de todo o estado. O evento 
é realizado juntamente com o Congres-
so Mineiro de Medicina de Emergência 
da Abramede/MG e é resultado de uma 
parceria da Somiti com a Associação Bra-
sileira de Medicina de Emergência – Re-
gional Minas Gerais. O tema central é a 
‘Linha de cuidado do paciente crítico da 
urgência/emergência até a UTI’. 

O primeiro encontro aconteceu dias 
11 e 12 de março, em Juiz de Fora, e con-
tou com a presença de estudantes e profi s-
sionais de todas as áreas de interesse. Se-
gundo o coordenador do evento, o médico 
intensivista Edmilton Pereira, o encontro 
foi muito produtivo, permitindo ampliar 
o debate sobre a importância do atendi-
mento inicial pré-hospitalar, na sala de 
emergência e na unidade intensiva, para 
a redução da mortalidade e da morbida-
de. Ele explicou que casos decorrentes de 
doença coronariana aguda, acidente vas-
cular cerebral, trauma crânio encefálico e 
sepse devem ser assistidos o mais breve 
possível e que alguns procedimentos de-
vem ser realizados corretamente, ainda 
no local onde se encontra a vítima, o que 
faz toda a diferença. “Buscamos capaci-
tar os profi ssionais que participaram do 
evento e conscientizar também sobre a 
importância da atuação multiprofi ssional 
e do treinamento”, esclareceu.

A programação trouxe as novas dire-
trizes da American Heart 2015 e atuali-
zou temas referentes à nutrição paren-
teral precoce  em prematuros extremos,  
transfusão, sedação e analgesia, cuida-
dos do paciente neurocrítico, mobiliza-
ção precoce, sepse e controle de infecção, 
dentre outros. 

Na palestra de abertura, a gestora de 
qualidade da Somiti, Maria Aparecida Bra-
ga, abordou especifi camente o tema cen-
tral do evento, ressaltando a importância 
de um bom atendimento e da capacitação 
dos profi ssionais da área, de tal forma que 
o paciente crítico possa ser melhor acompa-
nhado, desde a entrada na emergência até 
sua transferência para as unidades fechadas, 
o que vai refl etir na segurança assistencial. 

Integrante da mesa redonda sobre ‘A 
linha de cuidados nas patologias críticas 
tempo dependentes’, o cardiologista in-
tervencionista e diretor adjunto de pro-
jetos do Hospital Monte Sinai, Gustavo 
Ramalho, abordou o ‘Infarto agudo do 
miocárdio’ (IAM), mostrando dados que 
comprovam que cada minuto perdido 
nas três primeiras horas após o pacien-
te apresentar sintomas de IAM, signifi -
ca menos 11 dias de vida. Além disso, 
40% a 50% dos pacientes morrem nesta 
primeira hora. Ramalho destacou que o 
costume do brasileiro, principalmente dos 
homens, de protelar a busca por atendi-
mento é um dos desafi os pré-hospitalares 
a serem superados pelos médicos. Para o 
cardiologista, mesmo sentindo uma dor 
no peito, o indivíduo demora de quatro 
a seis horas, em média, para procurar os 
serviços de saúde. Além disso, apenas 23% 
dos pacientes com sintomas de IAM re-
correm ao SAMU. Com isso, a maioria 

perde a oportunidade de ter um primeiro 
atendimento mais rápido e feito por pro-
fi ssionais aptos para este tipo de quadro. 

O cirurgião e intensivista, Cleber Soares 
Júnior, abordou o tema ‘Trauma’ e mostrou 
que, na maioria das vezes, o agravamento 
dos casos é decorrente de mau atendimen-
to, causado por imperícia ou diagnóstico 
errado. O cirurgião explicou que 50% das 
mortes de politraumatizados graves regis-
tradas nos hospitais até 48 horas após a in-
ternação devem-se ao sangramento. Soares 
Jr. afi rmou que, nos últimos anos, os pa-
radigmas para atendimento dos pacientes 
vítimas de trauma grave mudaram. “Antes, 
o paciente fi cava na mesa de cirurgia para 
a realização de todos os procedimentos e 
hoje é feito apenas o que é necessário para 
mantê-lo vivo. Após a internação na UTI, à 
medida que apresenta melhora no quadro 
geral, ele deve voltar ao centro cirúrgico.” 

O especialista também alertou que 
o paciente com trauma grave deve per-
manecer, no máximo, uma hora na sala 
de emergência para realização de diag-
nóstico e encaminhamento para o centro 
cirúrgico, para estancar o sangramento, 
evitar e/ou reverter o choque hemorrá-
gico. No entanto, “é preciso ponderar a 
necessidade com a qualidade do atendi-
mento. Apesar de o tempo ser importan-
te, a qualidade do atendimento se sobre-
põe”, ponderou.

Contribuição: Jornalista Gisele Simões 

Edmilton Pereira, Bruno Valle, 
Maria Aparecida Braga e Hugo Urbano



 No segundo dia da Jornada uma das 
salas foi exclusivamente dedicada à área 
da pediatria. Entre as palestras, a pediatra 
do Hospital Monte Sinai de Juiz de Fora e 
do Instituto Fernandes Figueira do Rio de 
Janeiro, Marcella Cantagalli, falou sobre 
a ‘Abordagem da criança grave no pronto 
atendimento: como reconhecer a criança 
que precisa de cuidados intensivos’. 

De acordo com Cantagalli, crianças 
com doenças respiratórias e infectocon-
tagiosas são as que mais necessitam de 
atenção da equipe hospitalar. “A qualidade 
do atendimento global da criança critica-
mente enferma no pronto atendimento vai 
impactar diretamente em sua recuperação 
e sobrevida”, afi rmou. Os principais pro-
blemas encontrados hoje em dia, alertou a 
pediatra, são relacionados aos procedimen-
tos de reanimação e avaliação inadequada 
do quadro crítico da criança. A avaliação 
correta impacta também nas internações 
em CTI, cujas vagas escassas são sempre 
disputadas. Para ela, isso reforça a impor-
tância do treinamento dos pediatras nas 
emergências de todo o estado. 

A especialista explicou que na avalia-
ção sistemática da criança, que chega em 
estado grave nos pronto atendimentos, 
o primeiro passo que deve ser dado pelo 
médico é avaliar se o problema é respira-
tório ou circulatório, pois os problemas 
respiratórios são os que mais causam pa-
radas cardiorrespiratórias e podem levar 
a criança a óbito. Dividindo a avaliação 
em primária, secundária e terciária, Can-
tagalli esclareceu que, na avaliação pri-
mária, muitas vezes o médico atende a 
criança sem saber o que aconteceu com 
ela, sendo fundamental observar e avaliar 
seu quadro de saúde no momento. Na ava-
liação secundária é quando o médico vai 
tomar conhecimento da história daquele 
paciente, do que aconteceu com ele, e soli-
citar os primeiros exames. Só na avaliação 
terciária é que devem ser pedidos exames 
complementares. Num infográfi co apre-
sentado na palestra, ela resumiu as etapas 
que compõem o atendimento à criança 
grave: avaliar – classifi car – decidir –agir. 

Quem também ministrou palestra na 
Jornada foi a vice-presidente da Somiti, 
Amarílis Batista Teixeira, que abordou o 

tema ‘Nutrição do recém-nascido pretermo 
(RNPT)’. De acordo com Amarilis, a nutrição 
do recém-nascido pretermo é uma emergên-
cia. Hoje, já não se discute mais que a nutri-
ção parenteral precoce e agressiva deva ser 
iniciada no primeiro dia de vida. “Da mesma 
forma, todos os esforços devem ser feitos 
para que a nutrição enteral seja iniciada pre-
cocemente e com leite materno.” Segundo 
a especialista, a dieta enteral ajuda a preve-
nir os agravos que a ausência do alimento 
enteral pode causar: atrofi a intestinal, sepse 
e, a temível, enterocolite necrosante. “Ain-
da temos muito a caminhar, melhorando a 
nutrição parenteral e entendendo melhor a 
importância do leite materno no microbio-
ma da criança”, esclareceu. 

A ‘Abordagem da asma grave: indica-
ções de internação’ foi o tema apresentado 
pela pediatra Marta Duarte. Ela ressaltou 
que mais importante do que determinar 
quando a criança com asma deve ser in-
ternada é evitar a internação. De acordo 
com Duarte, os principais pontos a serem 
observados nesses pacientes são o estado 
de consciência, o quanto sibila, as frequên-
cias cardíaca e respiratória. “A conduta vai 
variar de acordo com a idade da criança, ou 
seja, se ela tem mais ou menos de cinco 
anos. Nos casos de asma grave, a observa-
ção clínica imediata é ainda mais impor-
tante para avaliar o quadro.” 

O encerramento do evento fi cou a cargo 
do representante da Somiti e da Abrame-
de/MG, Marcus Vinícius Melo de Andra-
de, que ministrou palestra sobre “Geren-
ciamento das urgências e emergências”. 
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Fotos: Douglas Barbosa

Pediatria é destaque no segundo dia da Jornada

Assista a entrevista do intensivista 
Edmilton Pereira

Programa Mesa de Debates

Evento contempla 
todas as regiões 

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

8ª Jornada Integração Somiti – Sul de Minas e 4º 
Congresso Mineiro de Medicina de Emergência da 
Abramede Minas Gerais – Regional Pouso Alegre 
6 de agosto  - Pouso Alegre.

9ª Jornada Integração Somiti  – Triângulo Mineiro e 
5º Congresso Mineiro de Medicina de Emergência 
da Abramede Minas Gerais – Regional Uberlândia 
26 e 27 de agosto - Uberlândia.

10ª Jornada Integração Somiti – Nordeste e 6º 
Congresso Mineiro de Medicina de Emergência da 
Abramede Minas Gerais – Regional Governador 
Valadares 
30 de setembro e 1 de outubro - Governador 
Valadares.

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

Amarílis Teixeira falou sobre a nutrição do 
recém-nascido pretermo (RNPT)



O Departamento de Fonoaudiologia 
da Somiti, em parceria com o Conselho 
Regional de Fonoaudiologia - 6ª Região, 
promoveu o painel ‘Visão interdiscipli-
nar do paciente disfágico’, em comemo-
ração ao dia internacional da disfagia, 

22 de março.
O evento, que foi gratuito, aconteceu 

na sede   da Associação Médica de Minas 
Gerais e reuniu enfermeiros, fi siotera-
peutas, fonoaudiólogos, médicos, nu-
tricionistas, odontólogos e psicólogos. 

O Departamento de Fisioterapia da 
Somiti tem se destacado pela atuação 
em várias ações. Além da presença ati-
va nos cursos e eventos realizados pela 
Sociedade, seus representantes Daniel 
Ribeiro e Thaís Falcão participam das 
comissões do Crefi to 4. “A presença 
dos dois fi sioterapeutas do departa-
mento da Somiti é de extrema impor-
tância, pois além da busca constan-
te de atualização e do conhecimento 
científi co, a representatividade perante 
a sociedade e a defesa da profi ssão são 
pilares importantes para a construção 
de um profi ssional completo e valori-
zado”, afi rma Ribeiro.

Para ele, a Somiti promove a capa-
citação dos fi sioterapeutas através do 
estímulo constante de educação con-
tinuada e na promoção de cursos de 
imersão para atualização profi ssional. 
“Os cursos indicados para os fi siotera-
peutas atuantes nas unidades de terapia 
intensiva são o BLS, CITI, FCCS, PVMA 
e GASU. Um profi ssional atualizado é 
mais reconhecido no mercado de tra-
balho, além de ser mais resolutivo em 
suas propostas terapêuticas”, conclui.

Representando o Departamento de Psi-
cologia da Somiti, Tárcia Regina Coura 
Dutra e Ana Maria Magalhães participa-
ram, dia quatro de março, da ofi cina ‘Ges-
tão integral dos riscos de desastres - da 
prevenção à recuperação’, no auditório da 
Cruz  Vermelha de Minas Gerais. O evento 
foi realizado pelo Conselho Regional de 
Psicologia – Minas Gerais (CRP-MG), em 
parceria com o Conselho Federal de Psi-
cologia (CFP) e apoio da Cruz Vermelha.

Nos dias 17 e 18 de março, as psicólo-
gas acompanharam o ‘Seminário Urgên-
cia e emergência em Saúde: situação e 
desafi os para a melhoria da qualidade com 
humanização’, na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, um movimento em de-

fesa da saúde na urgência e emergência, 
cujo lema é ‘gente é urgente’.  

A coordenadora do departamento, Tár-
cia Dutra, também foi a responsável pela 
aula do ‘Curso Somiti para Residentes e 
Especializandos em Medicina Intensiva’, 
dia dois de março. O tema escolhido foi 
‘Trabalho em equipe interdisciplinar e as 
dificuldades enfrentadas ao dar más no-
tícias no atendimento hospitalar’.

Segundo Dutra, foi realizada uma aula 
dialogada a partir da própria manifestação dos 
alunos. “Como o curso é destinado a profis-
sionais de diversas categorias do sistema de 
saúde, falamos da importância da interdis-
ciplinaridade. O trabalho em equipe é fun-
damental na questão do cuidado em saúde”.
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Fonoaudiologia realiza painel

Fisioterapia 
atua em várias 
iniciativas

Psicologia valoriza atuação 
multiprofissional
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"

Arquivo pessoal

Douglas Barbosa

Para o fi sioterapeuta Daniel Ribeiro, a 
educação continuada é essencial 

As psicólogas Tárcia Dutra, Ana Maria 
Magalhães, Lecy Moreira e Ellen Moreira  

Painel reuniu equipe 
multiprofi sional



Sócios Somiti contam com benefícios 
exclusivos e a anuidade não é retroativa. A 
inscrição vale durante um ano. Neste perí-
odo, você garante descontos especiais para 
realizar os cursos de imersão da Somiti e 
para participar dos eventos científicos pro-
movidos pela entidade. Depois de um ano, 
se o valor da anuidade não for quitado, você 
não fica devendo nada à Somiti. Poderá se 
filiar novamente, quando quiser, sem pagar 
valores retroativos. 

Agende sua participação
Confira a agenda de cursos da Somiti
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EXPEDIENTE

CURSOS E EVENTOS

SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA - BIÊNIO 2016/2017

SERVIÇO

CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL
Fátima Lúcia Guedes Silva
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
Hugo Corrêa de Andrade Urbano
Vice-Presidente
Amarílis Batista Teixeira
Diretor Secretário Geral
Leandro Braz de Carvalho
Diretor 1º Tesoureiro
Rogério de Castro Pereira
Diretor 2º Tesoureiro
Frederico Rodrigues Anselmo
Diretor Científico
Jorge Luiz da Rocha Paranhos
 
DIRETORIA AMPLIADAS 
REGIONAIS FILIADAS 
TRIÂNGULO - Gutemberg Lavoisier da Cruz

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

PRESIDENTE DO CONGRESSO MINEIRO
Presidente da Somiti ou designado pela 
Diretoria Executiva

PRESIDENTE DAS JORNADAS 
INTEGRAÇÃO SOMITI
Presidentes das Filiadas ou designado pela 
Diretoria Executiva
 
DEPARTAMENTOS
Departamento de Formação do Intensivista 
e Ligas de urgência, emergência e Terapia 
Intensiva
Maria Aparecida Braga
Departamento de Acadêmicos 2016/2017
Elisa Maria Reis dos Santos
Lilia Gama de Pinho
Pedro Henrique Machado
Rafael Cirilo Moura

Departamento de Enfermagem
Vitório Guedes Gomes
Thais Oliveira Gomes

Departamento de Fisioterapia
Thaís Nascimento Albano Falcão
Daniel da Cunha Ribeiro

Departamento de Fonoaudiologia
Luiza do Carmo Costa
Maria Carolina de Lima Faria

Departamento de Pediatria
Marcus Angelus Jannuzzi de Oliveira

Departamento de Neonatologia
Amarílis Batista Teixeira

Departamento de Odontologia
Alessandra Figueiredo de Souza

Departamento de Psicologia aplicada a 
Medicina Intensiva
Tárcia Regina Coura Dutra

Linhas de pesquisa
Educação cursos AHA – Coordenador: 
Raphael Augusto Gomes de Oliveira
Sepse – Coordenador: Saulo Saturnino
Linha de pesquisa Sepse: Saulo Saturnino

CURSOS
CURSOS ACLS – BLS
Maria Aparecida Braga
Daniel de Castro Azevedo
Erika Azevedo Leitão Mássimo
CURSOS ACLS EP
Maria Aparecida Braga
CURSOS CITI
Hugo Corrêa de Andrade Urbano
Thaís Falcão
CURSOS CITIN
Jorge Luiz da Rocha Paranhos
CURSOS ECTE
Fábio Kimura
CURSOS GASU
Welfane Cordeiro Júnior
CURSOS FCCS
Cíntia de Souza Ferreira
Leandro Braz de Carvalho
CURSOS MAVIT
Hugo Corrêa de Andrade Urbano e Leandro 
Pereira Vieira
CURSOS PICC
Aparecida Veloso
CURSOS PVMA
Hugo Corrêa de Andrade Urbano
CURSOS RCP
Maria Aparecida Braga
CURSOS TENUTI
Marcelo Mascarenhas Corrêa
CURSOS TINP
Luiz Eduardo Parreiras Tálamo

CURSOS USPI
José Muniz Pazeli Júnior

COMITÊ DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DA 
UNIMED BH
Fátima Lúcia Guedes Silva
Hugo Urbano
José de Freitas Teixeira Júnior
Lucas Viegas Martins
Maria Aparecida Braga
Rogério de Castro Pereira

REPRESENTAÇÃO JUNTO À AMIB
Titulares
Aline Camille Yehia
Frederico Bruzzi de Carvalho
Jorge Luiz da Rocha Paranhos
Maria Aparecida Braga
Rogério de Castro Pereira
Suplente
Leandro Braz de Carvalho
COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Hugo Corrêa de Andrade Urbano
COMISSÃO DE DEFESA PROFISSIONAL E 
HONORÁRIOS MÉDICOS
Fátima Lúcia Guedes Silva
Marcos Saraiva
Rogério de Castro Pereira
COMISSÃO DE RESSUSCITAÇÃO
Maria Aparecida Braga
Daniel de Castro Azevedo
Érika Azevedo L. Mássimo
COMISSÃO DE AUDITORIA DAS 
UNIDADES MINEIRAS
Fátima Lúcia Guedes Silva
Marcos Saraiva
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
PARA COMUNIDADE
Valmy Lessa Couto
Camila Armond Isoni
Érika Leitão 
Ana Maria P. B. de Magalhães
COMISSÃO DE CUIDADOS PALIATIVOS
Gláucia Rezende Tavares
Joana Luíza de Lima Silva
Maria Aparecida Braga
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO
Amarílis Batista Teixeira
Clarissa Maria de Pinho Matos
Fátima Lúcia Guedes Silva
Fernando Antônio Botoni
Gláucia Rezende Tavares
José Sabino de Oliveira
Maria Aparecida Braga
Petrônio Generoso Thomaz
Renato Camargos Couto
Thaís Nascimento Albano Cruz
Verônica Resende Ferreira

DATA EVENTO LOCAL

Toda Curso para
terça-feira Residentes Belo Horizonte

01/05 ACLS EP Belo Horizonte

01/05 MAVIT Manaus

06/05 MAVIT Ipatinga

07 e 08/05 ACLS Belo Horizonte

07 e 08/05 ACLS Belo Horizonte

07 e 08/05 ACLS Guaxupé

12 a 14/05 ATLS UFMG

14/05 MAVIT Muriaé

14/05 BLS Muriaé

14 e 15/05 USPI Muriaé

14 e 15/05 PVMA Muriaé

14 e 15/05 TINP Hotel Cheverny

14 e 15/05 ACLS Belo Horizonte

16 a 19/05 ACLS Belo Horizonte

20/05 MAVIT Goiânia

21/05 MAVIT Goiânia

21/05 BLS Hotel Cheverny

22/05 BLS Hotel Cheverny

21 e 22/05 ECTE Hotel Cheverny

21 e 22/05 ACLS Belo Horizonte

21 e 22/05 ACLS Vitoria da Conquista

21 e 22/05 ACLS Montes Claros

28 e 29/05 ACLS Belo Horizonte

28 e 29/05 ACLS Cataguases

02 e 03/06 ACLS Manaus

04 e 05/06 PVMA Belo Horizonte

04 e 05/06 ACLS Manaus

04 e 05/06 ACLS Belo Horizonte

07 e 08/06 ACLS Belo Horizonte

10/06 BLS Piumhi

10/06 MAVIT Manaus

11/06 MAVIT Manaus

11 e 12/06 ACLS Belo Horizonte

11 e 12/06 ACLS Campo Grande/MT

13 a 16/06 ACLS Belo Horizonte

16 a 18/06 ATLS Belo Horizonte

17 e 18/06 PVMA Manaus

18/06 MAVIT Belo Horizonte

18 e 19/06 ECTE Ipatinga

18 e 19/06 ACLS Belo Horizonte

18 e 19/06 ACLS Ponte Nova

24/06 MAVIT Bauru

25/06 MAVIT Bauru

25 e 26/06 ACLS Belo Horizonte

25 e 26/06 USPI Belo Horizonte

01/07 MAVIT Santa Maria/RS

01 e 02/07 FCCS Manaus

02/07 MAVIT Santa Maria/RS

01 e 02/07 PVMA Fortaleza/ Ceará

02 e 03/07 ACLS Belo Horizonte

02 e 03/07 ACLS Belo Horizonte

"
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