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Somiti é 
referência e 

celebra conquistas 
Ás vésperas de completar 35 anos, 

a Somiti se destaca por suas 
realizações. Formada por uma 

equipe multiprofi ssional, valoriza 
as especialidades e serve de 

exemplo para entidades 
em todo o país.

ENTREVISTA Vice-presidente da Amib 
fala sobre os desafi os e as perspectivas 
da entidade nacional.

GESTÃO Reunião do planejamento 
estratégico traça rumos para conquista 
da ISO 9001-2008.
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Somiti Informa – Quais as difi culdades 
da Medicina em Terapia Intensiva?

Marcus Januzzi - A assistência em ur-
gência/emergência e medicina intensiva no 
país, assim como todo o setor de saúde, vive 
um momento crítico. Há diminuição de 
leitos e redução no número de  equipes de 
intensivistas. Os profi ssionais são expostos 
a pressões e carga de trabalho excessiva, 
são desvalorizados e a remuneração não é 
adequada, levando ao esvaziamento da espe-
cialidade. É preciso investir na capacitação 
dos profi ssionais e ampliar a atuação mul-
tidisciplinar, que deve ser mais valorizada. 
As condições de trabalho e a infraestrutura 
disponível, em várias localidades, são pre-
cárias e a defi ciência da assistência básica 
sobrecarrega os serviços de urgência com 
pacientes que não receberam um cuidado 
primário de qualidade, dentre outros fato-
res, exigindo dos profi ssionais atualização 
e treinamentos. 

Somiti Informa -  Como o associativis-
mo contribui  para vencer estes desafi os?

Marcus Januzzi – As entidades repre-
sentativas têm trabalhado de forma signi-
fi cativa na defesa profi ssional, o que inclui 
melhores condições de trabalho e remune-
ração mais justa. Em 2010, por exemplo, a 
Amib conquistou a publicação, no Diário 
Ofi cial da União, da Resolução da Dire-
toria Colegiada (RDC) número sete, que 
dispõe sobre os requisitos mínimos para 
o funcionamento de Unidades de Terapia 
Intensiva, visando a redução de riscos aos 
pacientes, visitantes, profi ssionais e meio 
ambiente. A entidade também investe na 
titulação dos especialistas e na educação 
continuada, com cursos inclusive de pós-
graduação. Já as Regionais, que têm uma 
maior capilaridade junto a seus associados, 
e capacidade de reunir os sócios com maior 
frequência, promovem debates constantes 
sobre diversos temas, além de trabalharem 

na capacitação dos profi ssionais com cur-
sos regulares e eventos. Por isso é impor-
tante se associar. 

Somiti informa - Como avalia a atuação 
da Amib junto às suas Regionais?

Marcus Januzzi – Houve uma melhora 
nos últimos dois anos, mas ainda há muito 
o que fazer. É preciso ampliar o diálogo e a 
proximidade. Cada estado possui sua parti-
cularidade e algumas entidades estão mais 
organizadas do que as outras. Todas devem 
ser respeitadas para que as ações sirvam de 
exemplos e possam ser copiadas. Não deve 
existir a ideia de concorrência, mas sim de 
parceria. Precisamos atuar, ainda mais, como 
catalizadores de políticas nacionais, estreitan-
do o relacionamento com o poder público, 
além de manter e incrementar as ações rela-
cionadas à defesa e à formação profi ssional.

Somiti informa - Como a Somiti se po-
siciona hoje no mercado, na sua visão?

Marcus Januzzi – A Somiti é um exem-
plo a ser seguido. Sempre atuante, foi ca-
paz de se organizar administrativamente 
e garantir o seu crescimento. As ações da 
Somiti contemplam uma gama de benefí-
cios para seus associados, com simpósios, 
congressos, cursos e valorização profi ssio-
nal dos diversos especialistas que trabalham 
na urgência, emergência e terapia intensiva. 
Mantém parcerias importantes com enti-
dades nacionais e internacionais, produz 
conteúdo científi co, vídeo aula e ações dire-
cionadas à comunidade. Atividades que a co-
locam em destaque na sua área de atuação.

Somiti informa – Quais as propostas 
da Amib para os próximos anos? 

Marcus Januzzi – Devemos focar na 
maior interação com as Regionais, políticas 
mais incisivas na defesa profi ssional, re-
forço da posição da terapia intensiva pedi-
átrica e neonatal dentro do sistema Amib.

Em 24 de novembro de 1980 reuniram-
se, no Centro de Estudos do Hospital Felício 
Rocho, os médicos  Ildeu Batista de Oliveira, 
José Augusto Peixoto Guimarães, José Luiz de 
Amorim Ratton, Luiz Gonzaga Vaz Coelho, 
Newton Pereira de Mendonça Procópio, Sér-
gio Luiz de Lima, Raimundo Antônio de Melo 
e Valmy Lessa Couto Filho para fundarem a 
Sociedade Mineira de Terapia Intensiva, a So-
miti. O professor Mário López foi escolhido 
como presidente honorário. Posteriormente, 
mais 20 diretorias o sucederam.

A Sociedade começou como entidade 
médica, mas sempre em consonância com 
as necessidades assistenciais, tornando-
se pioneira em estimular o trabalho em 
equipe e abrir as porta a todos os profi s-
sionais necessários à constituição da “Uni-
dade Multiprofi ssional”.

A atuação de algumas diretorias foi 
fundamental para o crescimento e a sus-
tentabilidade da Somiti. Ressalto o desem-
penho do Dr. José Luiz de Amorin Ratton, 

incansável em valorizar a especialidade. 
Lembro-me de que ele sempre mostra-
va sua carteira de intensivista, em um 
momento em que a especialidade ainda 
não era reconhecida. O reconhecimento 
ocorreu em 2002, por meio do trabalho 
de vários profi ssionais, em destaque o Dr. 
Hermann Alexandre V. von Tiesenhausen.

Os cursos de imersão, iniciados na dé-
cada de 90, deram fôlego e autonomia à 
entidade em suas atividades científi cas de 
qualidade. Eles evoluíram e se multiplica-
ram. O Centro de Treinamento da Somi-
ti é uma realidade e caminhamos junto à 
auditoria para a certifi cação.

Temos muito a evoluir e possuímos 
a estrutura necessária para esses novos 
desafi os. Lembro a todos de que a Somiti 
pertence a cada associado que prioriza a 
valorização da especialidade, o desenvol-
vimento científi co, a educação continuada 
e o treinamento, tudo para garantir uma 
assistência segura à comunidade.

De 1 a 30 de outubro, a Sociedade Mi-
neira de Terapia Intensiva (Somiti) promo-
ve a campanha “ACLS Somiti”. O objetivo 
é divulgar o curso e o vídeo aula disponível 
no site (www.somiti.org.br). Depois de as-
sistir o material, o interessado manda seu 
comentário para somiti@somiti.org.br e 
concorre a uma vaga gratuita, que será 
sorteada dia 30 de outubro.

 Segundo o coordenador do curso ACLS 
– Advanced Cardiac Life Support, Daniel de 
Castro Azevedo, a Somiti foi responsável 
pelo treinamento de mais de sete mil pro-
fi ssionais de saúde nos últimos três anos, 
distribuídos nos mais de 240 cursos reali-
zados em todo o Brasil, com possibilidades 
de expansão. “Compreendemos a impor-
tância do curso ACLS para o mercado e te-
mos condições de levar nossa expertise para 
todos os estados, por meio de parcerias com 

entidades de saúde e de ensino. Mesmo as 
melhores universidades têm defi ciências 
na formação do profi ssional de saúde nas 
áreas de urgência e emergência”, avalia.

 Azevedo considera que além da capaci-
tação inicial do recém-formado, os cursos 
são importantes para o treinamento con-
tínuo do profi ssional experiente. “A carga 
horária do curso aumentou 55 minutos, 
assim como as estações programadas na 
parte prática do treinamento.  Atendemos 
criteriosamente  as necessidades de nos-
sos alunos’, complementa.

 A Somiti é a única entidade com centro 
de treinamento autorizado pela American 
Heart Association (AHA), com sede em 
Minas Gerais e com chancela reconhecida 
pela AHA,  desde o ano 2000. Os interessa-
dos podem conhecer todas as modalidades 
e se inscrever pelo site www.somiti.org.br.

Assista ao vídeo aula ACLS
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Representatividade

mineira
Somiti 35 anos: Uma história escrita 
com ética e responsabilidade

Caros colegas intensivistas, com orgulho comemoramos os 35 anos da Somiti. Tomo a 
liberdade de, nessa edição, pedir à Dra. Maria Aparecida Braga, que dentre outros acompa-
nhou toda a trajetória da Somiti, que faça o Editorial. Cida a palavra está com você!

Assista, comente e concorra

Douglas Barbosa

Douglas Barbosa

CONEXÃO

O vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina Intensiva (Amib) e co-
ordenador do departamento de pediatria da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva 
(Somiti), Marcus Januzzi, fala sobre os desafi os e anseios do intensivista na atuali-
dade, o papel associativo, a Somiti e as mudanças previstas pela entidade nacional.

Maria Aparecida Braga
Gestora de qualidade e ex-presidente 
da Somiti

Fátima Lúcia Guedes Silva
Presidente da Somiti
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A Somiti é um exemplo 
a ser seguido. Sempre 
atuante, foi capaz 
de se organizar 
administrativamente 
e garantir o seu 
crescimento. As ações 
da Somiti contemplam 
uma gama de benefícios 
para seus associados. 
Atividades que a 
colocam em destaque na 
sua área de atuação. 

Promoção 
ACLS Somiti
Promoção 

ACLS Somiti
Assista ao vídeo aula, envie seu 

comentário para somiti@somiti.org.br 
e concorra a uma vaga gratuita.

Alunos do ACLS concorrem a 50% de bolsa 
para o curso PVMA ou FCCS, sorteada no dia do curso.

Sorteio 30/09.

Baixe um leitor de QR Code 
em seu celular.



A proposta do atual diretor tesoureiro da 
Amib, Ciro Leite Mendes, é baseada nos pila-
res: Comissão de ética e defesa profi ssional; 
Formação e capacitação; Titulação em Terapia 
Intensiva; Atuação multiprofi ssional; Relacio-
namento com as regionais; Pós-graduação latu 
senso; Fundo Amib; Congresso Brasileiro de 
Medicina Intensiva; Pediatria e neonatologia; 
Geração de novas lideranças e graduação.

As propostas visam a proximidade com 
os associados e entidades em todo o país, 
incluindo a criação da ‘Central da Regional’ 
e do ‘Conselho das Regionais; Promoção 
de eventos em parceria com as instituições 
estaduais, tanto na organização como em 
eventuais lucros obtidos;  Implantação de 
núcleos de teleconferência e do projeto 

‘UTIs integradas’. No campo da formação, 
Mendes defende a ideia de centrais de en-
sino à distância e de teleconferência nas 
Regionais. Consolidação do tratado Amib 
online de medicina intensiva, tornando-o re-
ferência bibliográfi ca. “Devemos estimular 
as ligas acadêmicas e aperfeiçoar a prova de 
título, com a participação de intensivistas 
de outras profi ssões, além da medicina.”

Segundo Mendes, é preciso expandir, es-
timular e disseminar os cursos de pós-gradu-
ação e, por meio do Fundo Amib, fortalecer a 
AMIBnet. “Consolidando uma rede de pesqui-
sa forte, com o envolvimento das unidades de 
terapia intensiva em pesquisas de cunho nacio-
nal, voltadas para o melhor entendimento das 
características das UTIs brasileiras”, explica.

A Sociedade Mineira de Terapia Intensi-
va (Somiti) encaminhou a todos os associa-
dos, dia primeiro de agosto, via e-mail, aces-
so ao Edital de Convocação para a eleição de 
sua Diretoria Executiva, Biênio 2016/2017, 
conforme Estatuto Social. 

Dia três de setembro, os representantes 
da Comissão Eleitoral da Somiti, Marco 
Antônio Soares Reis e Waldemar Henri-
que Fernal, se reuniram na sede da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais (AMMG) 
para análise da regularidade das chapas 
inscritas no processo eleitoral da entidade.

Após avaliação das documentações en-
tregues foi aceito somente o registro da 
chapa ‘Experiência e Integração’, que pre-
encheu todos os requisitos do Estatuto So-
cial da Somiti e Edital de Convocação. In-
tegram a chapa: 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 científi co. 

O atual diretor 2º tesoureiro da Somiti 
e candidato ao cargo de presidente, Hugo 
Urbano, afi rma que presidir uma entidade 
sólida e sustentável como a Somiti é um 
grande desafi o. “Atuar ativamente nos car-
gos das diretorias executivas anteriores me 
possibilitou o conhecimento adequado da 

entidade para conduzi-la com responsabi-
lidade”, pondera. 

Segundo Urbano, grandes conquistas 
ocorreram nos últimos anos, com destaque 
para a realização do Congresso bianual, já 
consolidado, aquisição do Centro de Trei-
namento, totalmente equipado e pago, e  o 
sistema de gestão, que facilitará as novas 
conquistas. “Em nossas reuniões, temos 
como foco a valorização do intensivista mi-
neiro e o trabalho multiprofi ssional seguro, 
com ações pautadas em nossa missão e vi-
são, exaustivamente discutidas na reunião 
de planejamento estratégico, realizada em 
agosto”, acrescenta.

A Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) está em processo de eleição 
para os cargos da Diretoria Executiva, biênio 2018/2019. A campanha eleitoral teve 
início dia 13 de setembro e vai até 13 de outubro. A votação vai de 14 a 21 de outubro. 
Concorrem ao cargo de presidente o representante da Paraíba, Ciro Leite Mendes, e do 
Rio de Janeiro, Moysés Damasceno (veja abaixo as propostas dos candidatos). 

A Amib também estará com inscrições abertas, até 13 de outubro, para os candi-
datos a associados-representantes, biênio 2016/2017. Os interessados devem acessar 
o site www.eleicoesamib.org.br. Para facilitar os trabalhos das Regionais, a entidade 
disponibiliza uma ferramenta online no Portal, para uso comum de todas as socie-
dades estaduais fi liadas. 

Ciro Leite Mendes (PB)

 Aumentar a frequência das jornadas 
de integração;

 Manter estratégia de educação conti-
nuada, com aumento da frequência de 
cursos e disponibilização de novas ati-
vidades, inclusive por meio do ensino 
à distância;

 Ampliar o campo de ação da Comissão 
de Ensino e Pesquisa, através da cria-
ção da Comissão de Ética em Pesquisa 
e da defi nição das linhas de pesquisa 
da Somiti, permitindo ao intensivista 
mineiro mais facilidade de acesso ao 

conhecimento e participação nas ações 
para o desenvolvimento científi co;

 Manter ações junto às demais entida-
des para a valorização profi ssional;

 Aumentar o campo de ação para me-
dicina intensiva segura, através de 
consultoria para gestão das unidades, 
educação continuada dos novos profi s-
sionais e educação para a comunidade;

 Estreitar relações com entidades na-
cionais e internacionais, que tenham 
objetivos comuns.
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Amib apresenta candidatos

Processo eleitoral  em andamento
Déa Tomich

Arquivo pessoal

Douglas Barbosa

O candidato Hugo Urbano afi rma que o 
foco é a valorização do intensivista mineiro 
e o trabalho multiprofi ssional seguro

Amarílis Teixeira é a candidata a vice-
presidência da Somiti
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Moyzés Damasceno (RJ)

Atual secretário geral da Amib, Moyzes 
Damasceno destaca a importância da enti-
dade estreitar o relacionamento nos estados, 
com ações conjuntas e não concorrentes.

Para Damasceno, é preciso minimizar 
os confl itos e atuar no que é realmente re-
levante para os profi ssionais intensivistas 
do país. O secretário afi rma que o futuro 
pede ações que permitam: incluir, integrar, 
inspirar e inovar, com foco em atividades 
que visem o desenvolvimento da educação 
continuada, programas de especialização 
e residência; Desempenho da comissão 
de exercício profi ssional, Atuação como 
agente catalizador nas políticas nacionais 
em parceria com poder público.  

Ele fala que é indispensável aumentar 
o acesso à prova de título e da importância 
de destacar o médico intensivista como 
um especialista em cuidar de pacientes 
graves, críticos e instáveis. “Rotulá-lo 
como um médico de UTI é limitá-lo a 
um espaço físico, que na prática da medi-
cina brasileira atual, nos coloca distantes 
da realidade encontrada na maior parte 
dos hospitais. Há pacientes graves sendo 
tratados fora das UTIs, nas unidades de 
emergência, e precisamos acolher estes 
profi ssionais, que podem não ser inten-
sivistas de fato, mas merecem nosso res-
peito e um incentivo para tornarem-se 
especialistas”, conclui.

Serviço

A Comissão Eleitoral da Somiti é composta 
pelos médicos Marco Antônio Soares Reis, 
Marcelo Mascarenhas Corrêa e Waldemar 
Henrique Fernal.

No site da Somiti estão disponíveis o Edital 
de Convocação e o Estatuto. 

Procurando atender os objetivos estratégicos defi nidos de acordo com 
os indicadores de desempenho (Balanced Scorecard – BSC), a chapa 
Experiência e Integração propõe:

Edital de Convocação

Wilson Avelar



Prestes a comemorar seu aniversário de 
35 anos, dia 24 de novembro, a Sociedade 
Mineira de Terapia Intensiva (Somiti) traba-
lha para oferecer a seus associados, profis-
sionais intensivistas de diversas áreas, pos-
sibilidades de desenvolvimento, com ações 
que auxiliam na sua formação e garantem 
educação continuada e defesa profissional. 

Para a presidente da Somiti, Fátima Lú-
cia Guedes Silva, cada vez mais, a Socieda-
de se projeta no cenário estadual e nacional 
como associação defensora da valorização da 
especialidade, integração e comunicação en-
tre os intensivistas. Silva destaca que, além de 
promover e participar de congressos, simpó-
sios, palestras, cursos e jornadas científicas 
de qualidade, a entidade mantém a preocupa-
ção com a promoção da saúde e a proximida-
de com a população leiga.  “Desenvolvemos 
programas e treinamentos como o ‘Family & 
Friends RCP - Ressuscitação Cardiopulmonar 
para familiares e amigos’. Temos o consoli-
dado ‘Projeto UTI na Praça’, orientamos e 
disponibilizamos o Cartão de Cuidado para 
a comunidade. Em julho, lançamos o Somiti 
in Company, visando levar treinamentos para 
dentro das empresas,” conta.

Segundo a presidente, os benefícios para 
os associados também são constantemente 
ampliados e incluem: aquisição do Centro 
de Treinamento totalmente equipado, infor-
mativos, acesso a conteúdo científico nacio-
nal e internacional, descontos em eventos, 

cursos e inscrição para obtenção do título de 
especialista, além dos esforços desenvolvi-
dos pelas atividades de defesa profissional, 
titulação e formação. “Dentre tantos outros 
trabalhos com os quais pretendemos me-
lhorar as condições da Medicina Intensiva 
praticada no nosso país”, acrescenta.

A gestora de qualidade e ex-presidente 
da Somiti, Maria Aparecida Braga, ressalta 
a importância das parcerias firmadas com 
instituições internacionais como American 
Heart Association (AHA), que reconhece 
a Somiti como um dos maiores centros 
de treinamento do curso ACLS - Advan-
ced Cardiac Life Support da América Latina 
e um dos primeiros no Brasil a oferecer 
o ACLS EP, um modelo mais avançado.  
“Temos parceria também com a Socie-
ty of Critical Care Medicine (SCCM), no 
curso FCCS - Fundamental Critical Care 
support,  e World Interactive Network Fo-
cused on Critical Ultrasound (Winfocus), 
para USPI - Ultrassom para intensivis-
tas. A Sociedade Portuguesa de Cuidados 
Intensivos (SPCI), que juntamente com 
a SCCM, adota a Somiti como centro de 
treinamento dos cursos FDM - CPEHE 
(Fundamental of Disaster Management e 
Planejamento de Emergência Hospita-
lar Externa). Essas parcerias transferem 
a expertise adquirida há décadas e certifica 
os alunos com credenciais de sociedades 
internacionais de referência”, esclarece.

Desde a sua fundação, a Somiti reco-
nhece a equipe como a ‘Unidade Funcio-
nal do CTI’ e mantém as ações de defesa 
profissional, treinamento e capacitação de 
forma equânime, privilegiando todas as dis-
ciplinas. “O resultado assistencial do CTI 
depende da equipe, que é a sua unidade 
funcional e está unida por um objetivo co-
mum. É necessário trabalhar em sintonia, 
complementando ações, discutindo e alcan-
çando, sempre que possível, uma conclu-
são comum. O paciente assistido em uma 
UTI precisa ter suas necessidades e direitos 
atendidos,” afirma a gestora de qualidade 
da Somiti, Maria Aparecida Braga.

Braga conta que nos cursos de imersão 
do American Heart Association (AHA), não 
apenas o BLS, mas também no ACLS, há 
enfermeiros em seu corpo de instrutores, 
assim como o FCCS e o PVMA possuem 
professores fisioterapeutas consagrados 
pela qualidade de suas exposições. “A ca-
pacitação adequada  desses profissionais 
leva para a urgência e emergência a segu-
rança do atendimento que somente uma 
equipe bem treinada pode proporcionar.” 
De acordo com a gestora, o treinamen-
to conjunto, e não apenas do médico, é 
fundamental para o resultado esperado. 
“Apenas quem participa do dia-a-dia da 
urgência e emergência entende a impor-
tância de conhecermos e respeitarmos 
o saber de todos,” avalia. Para a especia-
lista, o entendimento da função de cada 
um  dos profissionais envolvidos neste 
cuidado é um dos pilares para a forma-
ção da equipe. “Cada membro, inclusive 
o médico, deve estar seguro das habilida-
des dos outros profissionais envolvidos 
no atendimento”.

A doutora em enfermagem, professora 
da PUC Minas e coordenadora do progra-
ma BLS da AHA junto à Sociedade, Érika 
Azevedo Mássimo, destaca a presença da 
Somiti em todas as regiões do estado. “Um 
avanço para a capacitação de um número 
maior de profissionais nas cidades minei-
ras, além de permitir a troca de experiên-
cias e a adequação do conteúdo conforme 
a realidade local,” conclui. 

 

Somiti rumo 
à ISO 9001:2008

A Somiti está a caminho da conquista 
da ISO 9001:2008, referente aos sistemas 
de gestão da qualidade. Como parte do pro-
cesso, dia 25 de agosto, a Somiti reuniu 
diretores, representantes de todos os de-
partamentos e coordenadores dos cursos, 
em seu Centro de Treinamento, para dis-
cutirem sobre o planejamento estratégico.

A reunião foi coordenada pela gesto-
ra de qualidade da Somiti, Maria Apare-
cida Braga, que apresentou a identidade 
organizacional e falou da importância do 
reconhecimento do trabalho em equipe 
e do pensamento holístico, com base em 
princípios éticos e bioéticos. O início dos 
processos para implementação das ativi-
dades à distância (EAD) e parcerias com 
instituições da área da saúde e de ensino 
também foram citadas pelos participan-
tes, como forma de ampliar o fomento da 
educação em urgência e emergência, em 
todo o país.
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Trabalho contínuo garante conquistas

35 Anos: Somiti celebra realizações e avança com novos projetos

Cursos da Somiti certificam alunos com 
credenciais de sociedades internacionais, 

já a população é contemplada com 
treinamentos gratuitos para salvar vidas

Equipe Somiti está unida por objetivos 
comuns: capacitação adequada, 
qualidade e segurança do atendimento 
ao paciente

INFORMATIVO DA SOCIEDADE 
MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA 

INFORMATIVO DA SOCIEDADE 
MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA CAPA

No ACLS, nos últimos três anos, a 
Somiti capacitou mais de sete mil 
profissionais, em todas as regiões 
do estado. 

Douglas Barbosa

Douglas Barbosa

“Enfermeiros, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, psicólogos 
e demais profissionais da 
saúde, vocês são muito 
bem-vindos à Somiti, como 
associados, coordenadores de 
departamentos, instrutores e 
alunos. Na Somiti a terapia 
intensiva, a urgência e a 
emergência evoluem para uma 
assistência moderna, segura, 
alicerçada na excelência do 
trabalho em equipe, onde 
funções bem definidas e o 
respeito profissional necessário 
para o seguro desenvolvimento 
das ações são sempre 
privilegiadas.”

Maria Aparecida Braga - Gestora de 
qualidade da Somiti

Conheça nossa missão, visão, valores e 
competência essencial

Agenda de cursos

Entidade privilegia equipe multiprofissional

CURSO 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ACLS 53 59 81 87 75 79

ACLS EP - - - - 1 1

ATLS - - - - - 5

BLS 11 6 11 7 17 14

CITIN 2 1 1 4 2

ECTE - - - - 3 4

FCCS 6 4 5 3 4 4

PVMA 3 9 10 8 10 18

TINP - - - - 1 3

USPI - 2 2 2 3 5

Outros - 2 4 - 2 1

TOTAL 75 81 114 111 118 134



A Somiti, em parceria com as Associa-
ções Médicas de Ubá (foto) e Lavras, reali-
zou, em agosto e setembro, o treinamento 
ACLS - Advanced Cardiac Life Support. O 
encontro reuniu profi ssionais de saúde no 
Hospital Santa Isabel e na Universidade 
Federal de Lavras (UFLA)

O curso, que é iminentemente prá-
tico, permitiu aos participantes acesso 
às simulações reais, capacitando-os para 
atender de forma sistemática as mais di-

versas arritmias cardíacas, incluindo to-
dos os ritmos de parada cardíaca, assim 
como a abordagem correta do paciente 
no pós-parada.

A cidade de Montes Claros também 
já foi contemplada. Há vagas disponí-
veis para Alfenas (1 e 2 de outubro e 3 
e 4 de outubro), Juiz de Fora (3 e 4 de 
outubro), Montes Claros (31 de outubro 
e 1 de novembro), Ipatinga (21 e 22 de 
novembro).

Profi ssionais de saúde e público leigo se re-
únem para participar do Treinamento em Mas-
sa de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) 
promovido pela Somiti. Os encontros já foram 
realizados na sede da Associação Médica de 
Minas Gerais (AMMG), Conselho Regional 
de Medicina de Minas Gerais (CRM MG), 
Unidade Santa Quitéria do Serviço Social do 

Comércio (SESC), totalizando seis edições.
O enfermeiro Vitório Guedes Gomes, 

um dos coordenadores do treinamento, diz 
que conscientizar a comunidade permite 
salvar vidas através do ensino gratuito. De 
acordo com Gomes, a proposta da Somiti 
é realizar um evento mensal, além da pos-
sibilidade de cursos in company.

O ‘Curso para Residentes e Especializan-
dos em Terapia Intensiva’ se mantém às ter-
ças-feiras, na sede da Associação Médica de 
Minas Gerais (AMMG), com temas varia-
dos e relevantes. Neste segundo semestre, 
foram temas das aulas: ‘Abordagem inicial 
ao politraumatizado – ATLS’, ‘Atendimento 
pré-hospitalar’, ‘Sepse 6h: o que precisamos 
fazer’, ‘Trauma Crânio Encefálico – TCE’, 
‘Trauma Raquimedular – TRM’, ‘Trauma-

tismo Torácico’, ‘Traumatismo Ortopédico e 
Cirurgia Ortopédica’ e ‘Queimaduras’. 

As aulas são gratuitas e os alunos po-
dem ingressar no curso, com duração de  
dois anos,  a qualquer momento.

Para certifi cação é necessário o cumpri-
mento de 75% do programa, que pode ser 
concluído em dois anos. Alunos com 85% 
de participação têm direito a um curso de 
imersão gratuito, exceto ATLS.

O departamento de psicologia da So-
miti participou, dia 27 de agosto, com a 
palestra ‘Psicologia das Emergências e De-
sastres: Promoção da Saúde’, da III Mos-
tra Mineira de Práticas em Psicologia. O 
evento, promovido pelo Conselho Regional 
de Psicologia – Minas Gerais (CRP-MG), 
aconteceu na Praça da Liberdade, em Belo 
Horizonte, em comemoração ao Dia do 
Psicólogo. Representantes da Somiti tam-
bém distribuíram o Cartão de Cuidado em 
Emergência para a população e deram in-

formações completas sobre como agir em 
situações de emergências.

Na mesma data, a psicóloga Denise Pi-
menta, da Somiti, participou do II Encon-
tro de Psicologia Hospitalar do Hospital 
Felício Rocho, em Belo Horizonte, com 
o tema ‘A comunicação de más noticias: 
estratégias e competências’. Já no dia 22 
de julho, Pimenta representou a entida-
de no ‘Psicologia em Foco’, realizado pelo 
CRP-MG, com a abordagem ‘O Psicólogo 
Intensivista’.

Protocolo de 
encaminhamento 
ao serviço de 
fonoaudiologia no CTI

O Departamento de Fonoaudiologia 
da Somiti promoveu treinamento de 
aplicação do ‘Protocolo de encaminha-
mento ao serviço de fonoaudiologia no 
CTI’, dia 14 de setembro, no Centro de 
Treinamento da Somiti. O objetivo foi 
capacitar os fonoaudiólogos para que 
possam aplicar conduta e abordagem 
corretas, sensibilizando os demais pro-
fi ssionais para a importância da inter-
venção na melhora dos pacientes.

 

Parceria traz benefícios 
para residentes e 
preceptores

A Somiti e a Associação de Apoio 
a Residência Médica de Minas Gerais 
(Aremg) mantiveram a parceria entre 
as entidades, neste segundo semestre.

Segundo o presidente da Aremg, Lu-
ciano Amedee Peret Filho, a iniciativa 
garante mais benefícios aos residentes e 
preceptores em todo o estado, com acesso 
aos cursos: ACLS - Advanced Cardiac Life 
Support , PVMA - Princípios de Ventila-
ção Mecânica no Adulto, TINP – Terapia 
Intensiva Neonatal Pediátrica e FCCS – 
Fundamental Critical Care Support.

Pôster será 
apresentado em EUA

O Comitê responsável pelo Simpó-
sio da American Heart Association, que 
acontece em Orlando, dias sete e oito 
de novembro, aprovou a apresentaçao 
do pôster com o título: ‘Self reported Ove-
rwhelmingness is Independently Associa-
ted With Worst Performance on Advanced 
Cardiac Life Support Training Course 
Practical Examination’. Quem repre-
senta a entidade é Eliane Soares, dire-
tora ACLS/ACLS EP da Somiti.

Cuidados Paliativos

‘Cuidados Paliativos – Cuidando 
do fi nal da vida’ foi o tema da Reu-
nião Multidisciplinar promovida pela 
Associação Médica de Minas Gerais 
(AMMG), em sua sede, dia 15 de agos-
to, com participação da Somiti.

A presidente da Sociedade, Fátima 
Lúcia Guedes Silva, falou da importância 
de ampliação do debate sobre o assunto 
e reforçou que os cuidados paliativos 
devem permear todo e qualquer aten-
dimento médico, visando o conforto e o 
respeito à autonomia do paciente.

Redes Sociais ampliam 
comunicação

Já está no ar o novo site da Somiti: 
www.somiti.org.br. O conteúdo vai de notí-
cias da Sociedade e da imprensa nacional, 
a artigos, protocolos, publicações, agenda 
de cursos, eventos e espaço para contato.

A Somiti também está presente no 
Facebook, Twitter e Linkedin e quer que 
você faça parte da sua rede, acompanhan-
do cursos, eventos, oportunidades e notí-
cias sobre o setor de saúde.  Mais do que 
informar, a proposta é integrar. Acom-
panhe e envie sugestões e comentários.
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Curso ACLS é sucesso em MG

Profi ssionais se reúnem para 
‘RCP com as mãos’ Residentes têm acesso a curso gratuito 

Departamento valoriza  
psicólogo intensivista
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Renata Clímaco/AMMG

Douglas Barbosa

Associação Médica de Ubá

Douglas Barbosa

Douglas Barbosa

‘Curso Residentes e Especializandos 
em Terapia Intensiva’



 A Liga Acadêmica de Medicina Intensiva 
de Minas Gerais (Ligami-MG) firmou, em 
junho deste ano,  parceria com o Hospital 
Vila da Serra, em Nova Lima. A iniciativa 
permite que estudantes, a partir do quinto 
período ou terceiro ano, tenham contato com 
os pacientes na UTI e conheçam a estrutura 
e o funcionamento desta unidade.

Roberta Abramo, coordenadora da Liga-

mi, conta que as atividades consistem no 
acompanhamento dos plantonistas e dos re-
sidentes nas corridas de leito, discutindo os 
casos, examinando e evoluindo os pacientes. 
“A experiência tem sido muito interessante, 
permitindo observar na prática o conteúdo 
ministrado durante as aulas,” avalia.

Para participar da Ligami, informe-se 
pelo telefone: (31) 3222-3172.

Com quase 400 mil habitantes e polo 
de referência para uma região de mais de 
1.500.000 moradores, a cidade de Montes 
Claros possui sete Unidades de Terapia In-
tensiva (UTI) para adultos e duas pediátri-
cas, além de outras quatro distribuídas na 
microrregional.

De acordo com o professor, cirurgião 
e plantonista da Santa Casa de Montes 
Claros, Luiz Ernani Meira Júnior, a insti-
tuição possui uma UTI cardiológica com 
grande experiência em pós-operatório de 
cirurgias cardíacas, uma unidade Neo-
natal e UTI geral acreditada Nível III da 
ONA. “Há uma forte preocupação com 

a formação do profissional. Os planto-
nistas são, em sua maioria, titulados em 
terapia intensiva ou possuem residência 
em áreas afins. Damos muito valor à li-
nha de cuidado do paciente crítico, com 
forte valorização da equipe multiprofis-
sional.”, esclarece.

O médico destaca que a realização de 
eventos científicos e uma proximidade cada 
vez maior com a Sociedade Mineira de Te-
rapia Intensiva (Somiti) trazem benefícios, 
favorecendo a educação continuada, além 
de fortalecer a especialidade de terapia in-
tensiva e a futura especialidade de medicina 
de emergência.

No verso desta página você encontra 
um cartaz produzido pela Somiti para aju-
dar a identificar o local onde se encontra 
o aparelho desfibrilador e orientar sobre 
como agir diante da necessidade de um 
atendimento de emergência. Recorte no 
pontilhado e sinalize o seu local de traba-
lho de forma adequada. Essa ação ajuda 
a salvar vidas, a sua e a de seus colegas.

É lei 
De acordo com o Decreto Nº 12.783, de 

23 de julho de 2007, os estabelecimentos 
devem adquirir e manter em suas depen-
dências, no mínimo, um aparelho Des-
fibrilador Externo Automático (DEA). O 
objetivo é estabelecer um fluxo que per-
mita sua disponibilidade às pessoas que 
dele necessitem.

Agende sua participação
Confira a agenda de cursos da Somiti
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Sua vez de fazer a diferença

Iniciativa propicia vivência em CTI

Santa Casa de Montes Claros possui UTIs 
cardiológica, neonatal e geral, esta com 
acreditação Nível III da ONA

Dias 30 e 31 de outubro, acontecem a 
5ª Jornada de Integração Somiti e o 1º 
Congresso Norte Mineiro de Medicina 
de Emergência da Abramede MG – 
Regional Montes Claros. O tema central 
é a ‘Linha de cuidado do paciente 
crítico da urgência/emergência até 
a UTI’. http://www.somiti.org.br/pg/
evento/?evento_id=178

INFORMATIVO DA SOCIEDADE 
MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA 

INFORMATIVO DA SOCIEDADE 
MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA UTIs DE MINAS

EXPEDIENTE

CURSOS E EVENTOS

SOCIEDADE MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA - BIÊNIO 2014/2015

SERVIÇO

Divulgação

Anote

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 Científico
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 Científicos, Ensino e 
Defesa Profissional
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

DATA EVENTO LOCAL

Toda Curso para
terça-feira Residentes Belo Horizonte

26/09 BLS Belo Horizonte

26 e 27/9 PVMA Belo Horizonte

26 e 27/09 ACLS Belo Horizonte

30/09 e 01/10 ACLS Belo Horizonte

01 a 03/10 ATLS Belo Horizonte

01 e 02/10 ACLS Alfenas

03 e 04/10 FCCS Belo Horizonte

03 e 04/10 ACLS Juiz de Fora

03 e 04/10 ACLS Alfenas

05 a 08/10 ACLS Belo Horizonte

10 e 11/10 ACLS Belo Horizonte

16 e 17/10 PVMA Umuarama/PR

17/10 BLS Belo Horizonte

17 e 18/10 ACLS Belo Horizonte

18/10 BLS Belo Horizonte

21/10 BLS Belo Horizonte

24 e 25/10 PVMA Campo Grande/MS

24 e 25/10 ACLS Belo Horizonte

24 e 25/10 ACLS Paracatu

28 e 29/10 ACLS Belo Horizonte

31/10 e 01/11 ACLS Belo Horizonte

31/10 e 01/11 ACLS Patos de Minas

31/10 e 01/11 ACLS Montes Claros

07/11 BLS FAME - Barbacena

07 e 08/11 ACLS Belo Horizonte

09 a 12/11 ACLS Belo Horizonte

14 e 15/11 ECTE Belo Horizonte

14 e 15/11 ACLS Belo Horizonte

19 a 21/11 ATLS Belo Horizonte

20 e 21/11 PVMA Fortaleza / Ceará

21 e 22/11 USPI Belo Horizonte

21 e 22/11 ACLS Belo Horizonte

21 e 22/11 ACLS Ipatinga

25 e 26/11 ACLS Belo Horizonte

28 e 29/11 PVMA Belo Horizonte

28 e 29/11 ACLS Belo Horizonte

05 e 06/12 ACLS Belo Horizonte

10 a 12/12 ATLS Belo Horizonte

12 e 13/12 FCCS Belo Horizonte

12 e 13/12 ACLS Belo Horizonte

19 e 20/12 ACLS Belo Horizonte

29/09 a XVI Congresso Acadêmico de 
01/10 Medicina – BH

25 a 27/10 IV Congresso SAMMG – BH

27/10 VI Fórum de Defesa Profissional 
 da Somiti – BH

30 e 31/10 5ª Jornada de Integração Somiti e 
 1º Congresso da Abramede Minas –
 Montes Claros

05 a 07/11 XX CBMI – Costa de Sauipe/BA 

04/12  I Simpósio Somiti de Atualização 
 do ACLS - Diretrizes 2015 – BH

Região Norte conta com 13 
unidades de Terapia Intensiva

"

Faça sua parte: Recorte, sinalize, divulgue! 

Jornalista Responsável: Daniela Colen | MTB 6966JP
Projeto gráfico/diagramação: 3R Comunicação | 3643 4423
Tiragem: 3.500 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
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