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entidades e população
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MEDICINA DE EMERGÊNCIA 
TEM REPRESENTATIVIDADE 
EM MINAS 

Diretoria da Abramede MG  
tomou posse no VII Fórum 
da Somiti e I Fórum da 
Abramede MG

Da esquerda para direita: Fábio Atsuhiro Kimura, Daniel de Castro Azevedo, Maria 
Aparecida Braga, Marcus Vinícius Melo de Andrade ,Welfane Cordeiro Júnior e Rogé-
rio de Castro Pereira.
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INFORMATIVO DA SOCIEDADE
MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA EDITORIAL

Parcerias, cursos e eventos  são  
destaques neste primeiro semestre

Caros colegas,  
As vésperas de finalizarmos mais um 

semestre, comemoramos os importantes 
avanços realizados por nossa Sociedade. 
Conforme o planejado, estamos cum-
prindo nossa agenda de eventos com a 
realização de nossas jornadas pelo inte-
rior e promoção de mais uma edição do 
Fórum de Defesa Profissional. O evento 
representou a consolidação da Associa-
ção Brasileira de Medicina de Emergên-
cia – Regional Minas Gerais (Abramede 
MG), com posse de sua diretoria e par-
ticipação do presidente da entidade na-
cional, Luiz Alexandre Alegretti Borges.

Nossos cursos ganham cada vez mais 
destaque no cenário da qualificação profis-
sional em urgência, emergência e terapia 
intensiva e novas turmas são solicitadas 
com frequência, também, em outros es-
tados. Nos últimos meses, além do ACLS, 
que nos permitiu receber o selo Silver de 
qualidade da American Heart Association 
(AHA), único em Minas, levamos o PVMA, 
MAVit, FCCS e USPi para outras regiões 
do país, com grande índice de satisfação dos  
participantes.

temos que destacar as importantes 
parcerias mantidas pela Somiti, com  As-
sociação de Apoio a Residência Médica 

(AREMG), Associação de Medicina inten-
siva Brasileira (Amib), Associação Médica 
de Minas Gerais (AMMG), Colégio Ameri-
cano de Cirurgiões, por meio de seus re-
presentantes em MG, Conselho Regional 
de Medicina de Minas Gerais (CRM MG), 
Liga Acadêmica de Medicina intensiva 
(Ligami), Sociedade dos Acadêmicos de 
Medicina de Minas Gerais (SAMMG), So-
ciedade Mineira de Pediatria (SMP) e Uni-
med BH, além de instituições de ensino 
mineiras, que nos permitem fazer mais 
e melhor para nossos associados. Ressal-
to também o empenho e a participação 
de nossos departamentos na realização e 
presença em eventos, além de produção 
de conteúdo científico.

Nesta edição, vamos apresentar al-
gumas ações realizadas e convidá-los 
a acompanhar os programas previstos 
para o segundo semestre. Aproveito, ain-
da, para informar que o Projeto Registro 
de Minas, ação que resultará no desenvol-
vimento de um sólido banco de dados, já 
teve os primeiros dados analisados, mas 
precisamos de uma resposta maior das uni-
dades de terapia intensiva, para melhores  
resultados.

Conto com a participação de todos e 
desejo uma boa leitura!

Dr. Hugo Urbano  

Crédito: Douglas Barbosa

A partir desta edição – abril, maio e 
junho, o Somiti Informa terá espaços 
para anunciantes. A Somiti tem recebi-
do diversas solicitações e decidiu abrir 
esta oportunidade para as empresas 
que desejam apresentar seus produtos e  
serviços ao público da entidade. O  

Jornal da Somiti é a mídia ideal para 
quem quer se comunicar diretamente 
com a classe médica, enfermeiros, fi-
sioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricio-
nistas, psicólogos e dentistas de Minas 
Gerais.

São 3500 exemplares distribuídos 
em todo o estado aos associados, hos-
pitais e entidades representativas do  
setor de saúde, além de publicação no 
site para consulta.

Após envio da proposta, as so-
licitações serão avaliadas pela dire-
toria da Somiti. Os anúncios devem 
respeitar às exigências do Código de  
Ética Médica. 

A iniciativa visa a sustentabilidade 
desse meio de comunicação, a partir 
de anúncios que poderão ser negocia- 
dos diretamente com a Somiti pelo 
telefone: (31) 3222-3172 ou e-mail  
coordenadora@somiti.org.br.

OpOrtunidade 
de anúnciO
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Medicina de Emergência traz  
benefícios e vence desafios

O presidente da Associação Brasileira 
de Medicina de Emergência (Abramede), 
Luiz Alexandre Alegretti Borges, esteve 
em Belo Horizonte, dia 17 de junho, para a 
posse da diretoria da Regional Minas Ge-
rais.  Ele falou sobre o futuro da medicina 
de emergência no Brasil, o reconhecimen-
to da especialidade e o papel da entidade 
na capacitação profissional.

Somiti informa: Qual a importância 
do reconhecimento da especialidade de 
emergência?

Luiz Alexandre Borges: A importân-
cia desse reconhecimento é total. Repre-
senta uma mudança de paradigma no 
atendimento dos pacientes que chegam 
às emergências. Até hoje eles eram aten-
didos pelos médicos gerais, de múlti-
plas especialidades. O paciente chega na 
emergência com um infarto, uma gravidez 
ectópica, uma crise de asma e vai ser aten-
dido sabe-se lá por quem. todo médico 
tem um conhecimento de emergência bá-
sico, que aprendeu na faculdade, outros 
são autodidatas e buscam mais recursos  
ao longo da profissão, mas estão muito 
longe de serem especialistas em crise de 
emergência. O reconhecimento da espe-
cialidade irá resultar em mais e melhor 
capacitação, revertida em qualidade  da 
assistência.

Somiti informa: Quais os próximos 
passos?

Luiz Alexandre Borges: Abrimos 
24 programas de residência no país, 
12 adultos e 12 pediátricos, e a procu-
ra foi imediata, só nesse movimento de 
reconhecimento pelos Ministérios da 
Saúde e Educação e entidades médicas. 
Organizamos as primeiras residências 
em locais com grande experiência no 
academicismo, hospitais universitários, 
hospitais escolas e pretendemos, a par-
tir do ano que vem, dobrar este número.  
E assim sucessivamente.

Somiti informa: Como estamos em 
relação aos outros países?

Luiz Alexandre Borges: Atrasados. A 
medicina de emergência está presente 
não só nos países de primeiro mundo. A 
especialidade é reconhecida também na 
América Latina. Peru, Venezuela  e Chile 

Dr. Luiz Alexandre Borges

Foto: Douglas Barbosa

“Vamos desenvolver e ga-
rantir programas de treina-
mento  para os médicos que 
atuam nas emergências. 
Eles não vão perder o seu 
espaço.”

já tratam  a emergência como uma espe-
cialidade há 25 anos. As pessoas passam 
três anos estudando todas as situações de 
emergência: AVC, derrame, sangramen-
to, animal peçonhento,  grande queima-
do, dentre outros, e então vão atender 
as questões agudas, como o intensivista 
atende na Uti e depois de estabilizado 
o quadro passa para o especialista. Nos 
EUA a residência que tem menor tempo 
tem três anos e a média é de quatro a 
cinco, só em emergência. Nosso desafio 
na formação é a longo prazo.

Somiti informa: O que muda para o 
profissional que atua hoje nas emergên-
cias?

Luiz Alexandre Borges: Nós temos a 
partir  do reconhecimento da especia-
lidade que instituir um programa para 
formar este  profissional por meio da 
residência médica em emergência. Só 
que são poucas vagas para suprir toda a 
necessidade de médicos que trabalham 
nesta área no Brasil.  Deve demorar de  
40 a 50 anos para conseguirmos suprir a 
demanda. Vamos então, enquanto socie-
dade de especialidade, desenvolver e ga-
rantir programas de treinamento  para 
os médicos que atuam nas emergências. 
Eles não vão perder o seu espaço, nem o 
seu emprego, de forma nenhuma. Eles 
serão treinados e ao completarem os 
módulos propostos farão a prova de tí-
tulo e se tornarão especialistas, não sen-
do necessária a residência.

Somiti informa: Qual o papel das Re-
gionais da Abramede?

 Luiz Alexandre Borges: Hoje nós te-
mos 20 Regionais. Elas são as grandes 
responsáveis pelo contato com os mé-
dicos em suas localidades. Nós vamos 
desenvolver diversos cursos básicos, 
divididos em módulos, e as Regionais 
serão as responsáveis pela dissemina-
ção deste conhecimento. Da mesma 
forma atuarão na defesa profissional, 
na educação continuada e na troca de 
experiências. O  Governo está inclusive 
muito interessado nessa capilaridade, 
com possibilidades de apoiar, com ver-
bas, o deslocamento dos instrutores, 
visando melhorar o atendimento da  
população.

Congresso Abramede. 
Informe-se!

CBMEDE
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Finanças e investi-
mentos pessoais

Parceria com a Sammg 
capacita acadêmicos

Cursos garatem pontuação

Além da forte atuação da Liga Aca-
dêmica de Medicina intensiva de Minas 
Gerais (Ligami MG), a Somiti firmou 
parceria com a Sociedade de Acadêmicos 
de Medicina de Minas Gerais (Sammg).

Para o presidente da entidade, Hugo 
Urbano, é essencial que a Sociedade 
mantenha um relacionamento estreito 
com os acadêmicos para acompanhar 

Fotos: Douglas Barbosa

e estimular o desenvolvimento do estu-
dante. “São todos muito bem-vindos nos 
eventos da Somiti e nossas portas estão 
abertas para que possamos incrementar 
as ações de cunho científico, para uma 
melhor formação profissional”.

De 23 a 25 de junho, a Somiti partici-
pou do i Curso de Atualização em trau-
ma e Emergências Clínicas promovido 
pela Sammg, na Associação Médica de 
Minas Gerais (AMMG). A Sociedade mi-
nistrou cursos práticos – Hands Only - 
durante o encontro. “Esta foi a primeira 
participação da Somiti após assinatura 
do termo de cooperação entre as entida-
des. Estamos muito felizes com o resul-
tado”, disse Urbano.

De acordo com o presidente da 
Sammg, André Marins, esta primeira 
edição teve mais de 250 inscritos, “uma 
grande oportunidade de atualização, co-
nhecimentos práticos e troca de experi-
ências”, acrescentou. A Somiti premiou 
as ligas acadêmicas vencedoras com um 
curso gratuito.

Na programação estavam as novas 
diretrizes em atendimento pré-hospita-
lar e suportes básico e avançado de vida. 
Os professores da Somiti Daniel Azeve-
do e thaís Falcão ministraram palestras 
durante o encontro. 

A Somiti fechou parceria com a 
Mentoring by Extensus para oferecer 
a seus sócios cursos de finanças e in-
vestimentos pessoais. Além de garantir 
uma aula grátis experimental pela inter-
net, a iniciativa prevê desconto de 15%. 
O programa inclui finanças pessoais, 
princípios em investimentos e plane-
jamentos financeiro e tributário, apo-
sentadoria, títulos públicos, introdução 
em ações, economia aplicada e processo  
decisório.

O diretor da Mentoring by Extensus, 
Salomão Meyge, afirma que é uma opor-
tunidade para adquirir conhecimentos e 
desenvolver competências na área. Para 
ele, o curso é simples e fácil no início 
porque é direcionado a iniciantes, em 
linguagem acessível. “indispensável para 
uma gestão eficiente e responsável do fu-
turo das pessoas e das famílias. O curso 
muda muito a visão sobre o tema, tudo 
fica mais claro e promissor”, acrescenta.

Os cursos e eventos da Somiti são 
pontuados na prova de título da Asso-
ciação de Medicina intensiva Brasilei-
ra (Amib), na renovação do titulo de  
Especialista, na Comissão Nacional de 
Acreditação (CNA), no Processo Seleti-
vo da Associação de Apoio a Residência  
Médica de Minas Gerais (Aremg).

A parceria com a Aremg também  
dá continuidade ao patrocínio de cur-
sos para médicos preceptores e médicos  

residentes dos hospitais associados.  
São 70% (setenta por cento) do valor  
do curso escolhido pelo médico residen-
te e 80% (oitenta por cento) do valor  
do curso escolhido pelo médico pre-
ceptor. O objetivo, conforme divulgou  
a Aremg, é estimular a residência  
médica em Minas Gerais e contribuir 
para a melhoria da qualidade dos pro-
gramas de residência e da formação 
médica.

As
so

cia
çã

o de Apoio

Residência Médica
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‘RCP só com as mãos’

Ventilação Mecânica e Pals

Equipe do Cruzeiro 
aprende a salvar vidas

Residências em terapia intensiva 
pediátrica recebem apoio

A Somiti divulgou de 1º a seis de ju-
nho, a campanha mundial da American 
Heart Association (AHA): ‘RCP só com as 
mãos’. O objetivo foi orientar a população 
sobre como proceder diante de uma pes-
soa vítima de parada cardíaca súbita, acio-
nando o serviço de resgate de urgência e 
realizando a Ressuscitação Cardiopulmo-
nar (RCP), utilizando apenas as mãos. 
No dia dois de junho, a Sociedade treinou 
os funcionários da Associação Médica de 
Minas Gerais (AMMG). Esta é uma cam-
panha regular da Somiti. informações:  
(31) 3222-3172

A Somiti apoia e participa da iniciati-
va das reuniões em conjunto promovidas 
pelos supervisores dos programas de resi-
dência médica de terapia intensiva pediá-
trica de Belo Horizonte, para agregar valor 
aos serviços.

Participam do projeto as instituições: 
Hospital infantil João Paulo ii, Hospi-
tal Municipal Odilon Behrens, Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizon-
te, Hospital das Clínicas da Universi-
dade Federal de Minas Gerais, Neocen-
ter e ipsemg. De acordo com Silvana 
teotônio Simão, responsável pela Uti 
e pelo programa de residência em me-
dicina intensiva pediátrica do Hospital 
infantil João Paulo ii e uma das idea-
lizadoras da atividade, os encontros  
teóricos ocorrem a cada dois meses e  
consistem na apresentação e discussão  
de temas importantes da terapia inten- 
siva pediátrica, promovendo o conhe-

cimento basea-
do em evidência, 
complementando 
as atividades teóri-
cas e aumentando 
a interação entre 
as residências e   
as instituições nes-
ta área de atuação.

A vice-presiden-
te da Somiti, Ama-
rilis Batista teixei-
ra, parabenizou os 
dois encontros re-
alizados, dias 27 de 
abril e 15 de junho, 
com apoio da So-
ciedade e destacou que a iniciativa é impor-
tante fonte de divulgação e atualização de 
conhecimento, tornando a terapia intensiva  
pediátrica cada vez mais reconhecida  
e valorizada.

Dias 16 e 20 de maio, instrutores da 
Somiti realizaram o Heart Saver para a 
equipe administrativa e profissionais de 
saúde do Cruzeiro Esporte Clube.

A diretora dos cursos BLS para Somi-
ti, Érika Azevedo, explicou que o curso foi 
prático, por meio de cenários de simula-
ção e manuseio do desfibrilador externo 
automático (DEA) e abordagem sobre a 
via aérea obstruída por corpo estranho.

A Somiti fechou parceria com o Núcleo de 
Pesquisa em Pneumologia e terapia intensi-
va, da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
para a realização do iii Curso de Ventilação 
Mecânica da Uti, dias dois e três de setembro, 
no Centro de Convenções do independência 
trade Hotel, em Juiz de Fora. 

Outra parceria importante foi firmada 
com a Sociedade Mineira de Pediatria para 
a realização do Pals - Pediatric Advanced 
Life Support, credenciado  pela   American 
Heart Association. Estão abertas inscri-
ções para turmas em julho, agosto, setem-
bro e novembro. 

Primeira reunião foi coordenada pelo 
Hospital Infantil João Paulo II.

Informações e Inscrições: 
www.somiti.org.br
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Fórum de Defesa Profissional debate o 
futuro da medicina de emergência no Brasil

Dia 17 de junho, a Somiti realizou o 
Vii Fórum de Defesa Profissional Somi-
ti e o i Fórum de Defesa Profissional da 
Abramede MG, no Conselho Regional de 
Medicina de Minas Gerais (CRM MG).

O evento contou com a presença 
do presidente da Associação Brasileira 
de Medicina de Emergência (Abrame-
de) nacional, Luiz Alexandre Alegret-
ti Borges, que ministrou a palestra ‘O 
Futuro da Medicina de Emergência no 
Brasil’. Prestigiaram o evento, a direto-
ra de Defesa do Exercício Profissional 
da Associação Médica de Minas Gerais 
(AMMG), Maria inês de Miranda Lima, 
o presidente do Sindicato dos Médicos 
de Minas Gerais (Sinmed MG), Fernan-
do Luiz de Mendonça, a diretora da So-
ciedade Mineira de Pediatria (SMP) Ca-
roline Máximo Batista, e a conselheira 
do CRM MG, Cláudia Navarro Carvalho 
Duarte Lemos.

O Fórum foi coordenado pela gestora 
de qualidade da Somiti e presidente da 
Abramede MG, Maria Aparecida Braga. 
Na abertura, ela falou da importância 
do reconhecimento da especialidade,  
em setembro de 2015, e do trabalho 
desempenhado em consonância com 
a Somiti, envolvendo todas as regiões 
do estado e valorizando a participação  
multiprofissional.

O presidente da Abramede parabe-
nizou as ações consolidadas em Minas 
e falou sobre o cenário da medicina de 
emergência no país e a formação do 
emergencista. Segundo Borges, a Abra-
mede trabalha para que os profissio-
nais sejam capazes de atuar nos servi-
ços de urgência e emergência de forma  
inclusiva, resolutiva e com processos 
bem definidos, ajustados a necessidade 
da população local “Vamos promover a  
qualificação dos profissionais que já 
atuam nas emergências, focando na se-
gurança do paciente. Promover assistên-
cia de qualidade, embasada no melhor 
conhecimento científico para atuar no  
sistema de saúde como agente integra-
dor entre a assistência pré- hospitalar e 
a hospitalar.”

Como parte da programação, ocorreu 
a cerimônia de posse da Abramede Minas 
Gerais (foto). O presidente do Sinmed MG, 
Fernando Luiz de Mendonça, disse que 
a Regional Minas irá reforçar, junto com 
as demais entidades médicas do estado, o 
trabalho para que os profissionais estejam  
preparados para atender a população com 
segurança e qualidade.  “Entendemos 
que o reconhecimento da especialidade 
e o trabalho da Abramede são de gran-
de relevância para levar ao profissional 
médico uma capacitação adequada”. 

A diretora da AMMG, Maria inês 
de Miranda Lima, parabenizou a di-
retoria da Abramede pela iniciativa e 
falou da importância do associativis-
mo e da parceria entre as entidades 
para apoio da classe médica, tanto na 
defesa profissional, quanto na qualifi-
cação para o exercício da boa medicina.  
A conselheira do CRM MG, Cláudia Navar-
ro Lemos, ponderou. “O preparo adequa-
do dos profissionais que farão o atendi-
mento inicial é essencial na assistência do  
país. O primeiro atendimento é fun-
damental para salvar vidas e evitar  
sequelas”, reforçou.

Fernando Luiz de Mendonça, Cláudia Na-
varro Lemos, Maria Inês de Miranda Lima, 
Maria Aparecida Braga e Luiz Alexandre 
Borges.

Da esquerda para direita: Fábio Atsuhiro 
Kimura (2º. Secretário), Daniel de Castro 
Azevedo (2º Tesoureiro ), Maria Aparecida 
Braga (Presidente), Marcus Vinícius Melo 
de Andrade (Vice-Presidente), Welfane 
Cordeiro Júnior (Diretor Científico) e Ro-
gério de Castro Pereira (1º Tesoureiro).

Fotos: Douglas Barbosa
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O ‘Registro de Minas’ teve os pri-
meiros dados avaliados, em junho, pelo 
mestre em ciências da saúde, José Carlos 
Serufo Filho. Para finalizar a etapa inicial 
do projeto, a diretoria da Somiti solicita 
aos hospitais que ainda não enviaram as 
pesquisas, que retornem até o dia 30 de 
julho. “É primordial a adesão de todos 
os serviços para que possamos ter me-
lhores resultados”, alerta a diretora de 
qualidade da Somiti, Maria Aparecida 
Braga. Ela reforça que a participação é 
importante para o desenvolvimento de 
um banco de dados que permita emba-
sar a atuação da entidade na defesa pro-
fissional e na produção científica, bem 
como mostrar as dificuldades encontra-
das nas Utis e pronto atendimentos do 
estado.

O formulário também pode ser pre-
enchido em Word (somiti@somiti.org.
br) ou, se não houver na unidade al-

Projeto precisa de mais adesão

guém disponível para esta atividade, a 
Somiti poderá enviar um profissional 
de sua equipe para realizar a pesquisa. 
Dia 17 de junho, foram premiados com 
cursos Somiti, os hospitais sorteados 
que entregaram os questionários: Santa 
Casa de Passos, Santa Casa de São João 
Del Rei, Santa Casa de Piumhi e Hospi-
tal das Clínicas da UFMG. Um novo sor-
teio será realizado com os participantes 
desta segunda fase. Mais informações:  
(31) 3222-3172.

Sessenta por cento dos entrevistados são 
hospitais universitários. todos os participan-
tes declararam que o coordenador do Cti 
possui título de intensivista e que há coor-
denação médica presencial. todos possuem 
nutricionista e enfermeiros, mas nem todos 
contam com o trabalho de fisioterapeuta, 
odontólogo, psicólogo e fonoaudiólogo. O 
hospital com maior número de plantonistas 
possui 23, sendo 15 não titulados. Os hos-
pitais com menor número de plantonistas 
mantêm oito profissionais. Há laboratório 
de microbiologia disponível 24h em todos os 
locais e apenas um não tem pronto-socorro 
aberto 24 horas. O número de pacientes in-
ternados no Cti anualmente foi superior a 
500 em todas as instituições.

Veja alguns resultados

Participe agora da pesquisa. Sua 
contribuição é muito importante!

Vínculo empregatício

Empresa

Cooperativa

Concurso

Contrato

Outros

Atendimento

SUS

SUS/
Suplementar

SUS

O SERVO-air é projetado para acompanhar as mudanças constantes do ambiente clínico. A turbina 
elimina a necessidade de cilindros pesados de gases, permitindo que o SERVO-air acompanhe o 
paciente pelo hospital com maior facilidade. As baterias são fáceis de trocar, mesmo durante o trans-
porte e exibem a carga restante em minutos.

Entre em contato com nosso distribuidor local:
Global Medical 
Phone:  +55 (31) 2515-3140
www.globalmedical.com.br

A passion for life transforms lives everyday

Liberating performance
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Jornada promove atualização 
em Muriaé

Sucesso de público, com 242 
participantes, aconteceu dias 13 e 
14 de maio, em Muriaé, a 7ª Jor-
nada de integração Somiti. O  
evento foi realizado juntamente 
com o 3º Congresso de Medicina 
de Emergência da Abramede/ MG 
– Regional Muriaé, com o tema 
a ‘Linha de cuidado do paciente  
crítico da urgência/emergência até 
a Uti’.

Segundo o diretor da Regional 
Zona da Mata da Somiti e presiden-
te científico da Jornada, o infecto-
logista e intensivista Bruno Licy, o 
encontro trouxe assuntos relevan-
tes da urgência/emergência, com 
a participação de acadêmicos dos 
diversos níveis de graduação, mé-
dicos e profissionais de saúde. Licy 
valorizou o apoio dos professores 
e destacou o empenho dos docen-
tes Sergio Kiffer, Bruno Bonani,  
Cristiano Ribeiro, Edson Ribeiro e 

Filipe Andrade.
Para Licy, o nível científico foi ex-

celente e a satisfação dos inscritos 
foi comprovada com o auditório 
cheio até a última palestra de sá-
bado. A possibilidade da simula-
ção realística na programação foi 
uma experiência inicial, que abriu 
possibilidades de aprimoramento 
para os eventos futuros. “Registra-
mos a riqueza das abordagens dos  
profissionais que atuam na inter-
disciplinaridade do paciente crí-
tico, em um auditório específico, 
com temas de enfermagem, nutri-
ção, fisioterapia, fonoaudiologia e 
psicologia. Enfim, foi um grande 
evento. Auditório cheio, ótimo ní-
vel científico, elogio dos congres-
sistas, superando as expectativas. 
A Regional está de portas abertas 
para a Somiti, com a parceria da 
Fundação Cristiano Varella”.

O diretor científico da Somi-
ti, Jorge Luiz Paranhos, também 
ressaltou o nível de aprendizado 
e a satisfação da plateia. “Cada  
vez mais a Somiti investe nos  
congressos realizados no interior. 
Eventos que se tornam grandiosos, 
com a presença de mais de 200,  
300 pessoas nos auditórios em 
busca de conhecimento. Estamos 
mostrando a pujança e a qualida-
de dos serviços destas cidades e a 
Somiti se sente feliz em saber que 
tudo isso foi ela quem criou, nos 
últimos 20 anos”, concluiu.

Fotos: Douglas Barbosa
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Painel aborda bioética

Cursos são ‘intensivos’

Dia 28 de junho, o departamento 
de Psicologia da Somiti promoveu o i 
Painel de Bioética: Do Direito à Saú-
de, à Vida e Morte, à Espiritualidade. 
O encontro contou com a participa-
ção do advogado especialista em Ges-
tão de Negócios, doutor em Direito 
Público e Direito da Saúde, Ronaldo 
Behrens, o intensivista e presidente 
da Comissão de Bioética Hospitalar 
do Hospital João XXiii, Harlen tha-
deu Merched, e o doutor em teologia, 
padre Paulo Sérgio Carrara.

Segundo a coordenadora do de-
partamento, tárcia Dutra, o painel 
buscou reavivar a discussão da bio-
ética a partir do paradigma biomé-
dico, visando chegar a sua dimensão 
coletiva. “O propósito desse evento 

é estimular reflexões que fortaleçam 
sua transdisciplinaridade”, explicou. 

Para a psicóloga, a iniciativa, que 
contou com uma plateia multipro-
fissional, levou a conclusão de que 
dialogar é fundamental. “Eventos 
como esse favorecem o espaço vazio 
de encontros dialógicos! Para favo-
recer a cidadania e a dignidade hu-
mana com o cuidado integral à saú-
de, há que compreender que vida e 
morte simplesmente apontam para  
nossa condição humana, de fato, tão 
banalizada nos tempos contemporâ-
neos”.

interessados em fazer contato 
com o Departamento de Psicologia 
da Somiti podem encaminhar e-mail 
para: somiti@somiti.org.br

O primeiro semestre de 2016 foi 
bastante intenso para a Somiti. Cen-
tenas de cursos foram realizados 
em Minas Gerais e outros estados, 
levando conhecimento para muitos 
profissionais.

Para se ter uma idéia da inten-
sidade dos trabalhos, dias quatro e 
cinco de junho, a Somiti treinou 100 
alunos no curso ACLS - Advanced 
Cardiac Life Support. O diretor de 
ensino da entidade, Daniel Azeve-
do, valorizou o trabalho da equipe e 
o fato da Sociedade ser a única no  
estado com reconhecimento Silver 
da American Heart. As aulas foram 
realizadas em Belo Horizonte, Di-
vinópolis e Montes Claros. PVMA,  

MAViti, FCCS e ECtE também fo-
ram muito requisitados.

Padre Paulo Sérgio Carrara, 
Harllen Merched, Tárcia Dutra 
e Ronaldo Behrens.
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Crise na saúde preocupa
Recente estudo do Conselho Fede-

ral de Medicina (CFM) sobre o número 
e a distribuição brasileira de leitos de 
Uti confirmou a realidade perversa do 
sistema de saúde no Brasil. A consta-
tação é de que 70% dos estados (pre-
dominantemente nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro Oeste) não possuem 
o número de leitos de Uti preconiza-
do pelo Ministério da Saúde (MS). A 
quantidade de leitos de Uti represen-
ta atualmente 9,3% dos leitos de in-
ternação existentes no Brasil – em ou-
tras palavras, existem 1,86 leitos para 
cada grupo de 10 mil habitantes. Pro-
porcionalmente este número é menor 
no SUS (0,95 leitos de Uti para cada 
grupo de 10 mil habitantes) e causa 
preocupação e indignação por colocar 
em números toda esta calamidade.

Para a gestora de qualidade da So-
miti, Maria Aparecida Braga, o quadro 
apresentado pelo CFM não é novidade 
e não é único. “Os problemas graves de 
estrutura nunca solucionados, agrava-
dos agora pela crise política e econômi-
ca, mostram que a grande maioria das 
unidades não tem o número de profis-
sionais adequados e devidamente capa-
citados e não há qualquer preocupação 
nos treinamentos em gestão e em traba-
lho em equipe. Em muitas, nem mesmo 
o coordenador é habilitado e/ou capaci-
tado.” Braga acrescenta que estendendo 
a discussão para fora das Utis, gran-
de parte das emergências dos serviços 
de saúde são entregues a profissionais 
mal preparados para o atendimento de 
pacientes críticos. “Estamos todos fe-
chando os olhos para o que ocorre nas 
emergências. O poder público e as ins-
tituições consideram adequado contra-
tar profissionais recém-formados sem 
qualquer habilitação e treinamento con-
tinuado. Necessidade de treinamento e 
formação de equipes parece não estar 
em pauta”.

Para a intensivista, coloca-se em risco 
a assistência segura por total descaso e 
desconhecimento de gestão. A graduação 
em medicina também é ofertada de forma 
irresponsável, para pessoas que não têm 
às vezes a aptidão necessária. Mesmo os 
bem-intencionados desconhecem o risco 
que estão correndo, inclusive de perderem 
o registro profissional, em troca de uma 
remuneração que permita sua sobrevi-
vência, até que consigam a especializa-
ção em outra área menos estressante. 

Braga alerta, ainda, que as estruturas 
são inadequadas e permanecem super-
lotadas. “Sem gestão adequada para ge-
renciamento dos leitos e uso adequado 
dos recursos, continuaremos andando 
em círculos. 

Além de planejamento e atenção à 
legislação vigente, o abandono de prá-
ticas burocráticas, corporativistas e 
corruptas contribuirá em grande par-
te para a solução do problema. temas 
como desinformação da população 
com relação aos cuidados com a saú-
de e a situação do saneamento bási-
co (é muito difícil falar sobre isso no 
Brasil do século XXi) levam milhares 
de pessoas aos pronto atendimentos, 
colocando em evidência a total falta 
de controle da atenção básica à saúde. 
Precisamos unir forças para minimi-
zar o problema, mas com vontade de 
fato para solucioná-lo.”

O intensivista Marcel Rezende Lopes 
denuncia que negociações que estavam 
em andamento em Minas Gerais vão re-
começar do zero. Maternidades, leitos 
de retaguarda, pronto atendimento e até 
hospitais inteiros estão fechando. “isso 
diminui a complexidade dos atendimen-
tos e, consequentemente, as verbas que 
já estão atrasadas e deficitárias. Segun-
do ele, várias Uti’s estão reduzindo os 
leitos ou fechando as portas, como em 
Piumhi, Passos, São Sebastião do Para-
íso, itajubá, Formiga, Uberlândia, Ube-
raba, Poços de Caldas e outras muitas 
cidades. “toda a rede de atenção à ur-
gência e emergência está ameaçada no 
estado”. 

O intensivista Marcelo Mascare-
nhas afirma que em Belo Horizonte 
a situação não é diferente. “É a dura 
e triste realidade. Há também a re-
dução no quadro de profissionais e 
a população culpa os médicos pelas 
mazelas do setor. A crise na saúde é 
crônica. Estamos sobrecarregados, 
trabalhando em locais inadequados 
e sem material”. Para o intensivis-
ta André Reis, é de extrema impor-
tância que as normativas e a RDC 7 
sejam observadas e implementadas 
pelas instituições, com intuito de 
assegurar as boas condições de tra-
balho e assistência intensiva. tam-
bém é preciso uma mobilização em 
massa, mostrando para a sociedade 
o real valor da luta dos profissionais 
que trabalham na saúde. 

Pesquisa:
Estudo de Ventilação 
Mecânica é coordena-
do por mineiros

Mais de quarenta Utis brasileiras par-
ticipam do ‘iV Estudo internacional de 
Ventilação Mecânica’. Os coordenadores 
são os mineiros Marco Antônio Soares 
Reis (Hospital São José e Hospital Madre 
teresa) e Bruno do Valle Pinheiro (Hospi-
tal Universitário da Universidade Federal 
de Juiz de Fora).

Pinheiro conta que, a cada seis anos, os 
estudos são conduzidos sob a coordenação 
mundial do Professor Andres Esteban. As 
versões anteriores foram em 2010, 2004, 
e 1998, com uma forte presença das Utis 
mineiras. “O estudo tem como objetivos 
principais avaliar como os pacientes re-
cebem a ventilação mecânica em todo o 
mundo, verificando se os conhecimentos 
adquiridos em pesquisas clínicas têm sido 
empregados na prática. Ao mesmo tempo, 
ele avaliará se eventuais mudanças na im-
plementação da ventilação mecânica re-
sultaram em diminuição da mortalidade 
destes pacientes”, explicou. 
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EVENTO LOCAL
Toda terça 
(exceto julho) Curso Residentes Belo Horizonte

14/07 Hands Only  Vila Belo Horizonte
16/07 MAVIT Governador Valadares
16 e 17/07 ACLS Belo Horizonte
16 e 17/07 ACLS Boa Vista RR
16 e 17/07 ACLS Varginha

17/07 BLS Belo Horizonte
18 a 21/07 ACLS Belo Horizonte
23 e 24/07 CITIN Belo Horizonte
23 e 24/07 ACLS Belo Horizonte
27/07 BLS Juiz de Fora  13h
27, 28 e 29/07 GASU Belo Horizonte
28 a 30/07 ATLS Belo Horizonte

28 a 29/07 ACLS
Juiz de Fora / 
Faculdade Suprema

30 a 31/07 ACLS

30 e 31/07 ACLS Belo Horizonte
30 e 31/07 ACLS Belo Horizonte
30 e 31/07 ACLS Belo Horizonte
30 e 31/07 FCCS Belo Horizonte

Juiz de Fora / 
Faculdade Suprema

03/08 Campanha RCP Belo Horizonte

05/08
Parceria Somiti/
AHA/Faculdades 
2/3 e 4/3

Belo Horizonte

05/08 MAVIT Alfenas/MG
06 e 07/08 ECTE Belo Horizonte
06 e 07/08 ACLS Belo Horizonte
06/08 MAVIT Alfenas/MG
09 e 10/08 ACLS Belo Horizonte
12/08 BLS Belo Horizonte
13/08 CITI Belo Horizonte
13 e 14/08 PVMA Belo Horizonte
13 e 14/08 ACLS Belo Horizonte
13 e 14/08 ACLS Belo Horizonte
15 a 18/08 ACLS Belo Horizonte

17/08
Encontro Médico da 
Terapia Intensiva
Pediátrica

Belo Horizonte

19/08 MAVIT Bauru

20/08 MAVIT Bauru
20/08 BLS Belo Horizonte
20 e 21/08 FCCS Sorocaba/SP
20 e 21/08 ACLS Belo Horizonte
20 e 21/08 ACLS Belo Horizonte

17 a 18/09 ACLS Viçosa

20 e 21/08 ACLS Itumbiara/GO
25 a 27/08 ATLS Belo Horizonte

26 e 27/08

8ª Jornada Integração 
Somiti – Triângulo 
Mineiro / 5º Congresso 
Mineiro de Medicina de 
Emergência da 
Abramede MG – 
Regional Uberlândia

Uberlândia

27/08
Hands Only  Saúde na 
Praça

Praça da 
Liberdade

27 e 28/08 TINP Belo Horizonte
27/08 MAVIT Belo Horizonte

27 e 28/08 ACLS Belo Horizonte
27 e 28/08 ACLS Vitória/ES
02/09 BLS Belo Horizonte
03/09 ACLS EP Belo Horizonte

DATA 

SERVIçO

Palavra do Especialista
“Estratégias para reduzir o tempo 

sem compressão na RCP são bem-vin-
das. Uma delas, não prevista no algo-
ritmo do ACLS, mas bastante interes-
sante, é carregar o desfibrilador cerca 
de 10 a 20 segundos antes da próxima 
análise de ritmo. Assim, se o ritmo for 
chocável, a desfibrilação será feita em 
um tempo menor. Mas cuidado: cho-
que apenas os ritmos de FV ou tV sem 
pulso e tenha segurança que todos 
estão afastados da vítima da parada 

cardíaca. Esta estratégia será melhor 
usada por socorristas e equipes mais 
experientes. Boa leitura.” 

Dr. Daniel Azevedo
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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

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

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 intensi-
vista 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

Jornalista responsável: Daniela Colen | MTB 6966JP

Projeto gráfico/diagramação: Valéria Paiva | 987571863

tiragem: 2.500 exemplares

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

CURSOS E EVENTOS

Agende sua participação
Confira a agenda de cursos da Somitição
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