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Simpósio esclarece sobre novas diretrizes

Médicos da Somiti enriquecem congresso de perinatologia

Gestora da Somiti 
conquista doutorado
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EDUCAÇÃO CONTINUADA

Arquivo Somiti

Arquivo Somiti

A Somiti participou, nos dias 4 e 5 de dezembro, do 1º 
Congresso Mineiro Interdisciplinar de Perinatologia, em 
Belo Horizonte. Estiveram presentes os médicos da en-
tidade: Maria Aparecida Braga, intensivista, Eliane Soa-
res, anestesiologista, Amanda Santos, intensivista, Ama-
rílis Teixeira, pediatra, Achiles Barbosa, intensivista.

O evento buscou atualizar e capacitar os médicos, tendo 
abordado as melhores maneiras de atender a gestante 
e o recém-nascido, perante as intercorrências de cada 
especialidade. Durante o evento foram debatidos temas 
como: parada cardiorrespiratória materna no bloco obs-
tétrico, violência à gestante e ao recém-nascido, trata-
mento conservador da pré-eclâmpsia grave e precoce, 
presença do pediatra na sala de parto e o que o aneste-
siologista e o obstetra deveriam saber antes de encami-
nhar a paciente à UTI, dentre outros assuntos.

A intensivista Amanda Santos orientou o público presente

Nesta quarta-feira (9), a gestora de qualidade da Somiti, a médica inten-
sivista Maria Aparecida Braga conquistou o doutorado, após defesa de 
tese, na Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais.  

O tema do estudo foi ‘Influências das infecções relacionadas à assis-
tência no tempo de permanência e mortalidade hospitalar utilizando 
diagnosis related groups como ajuste de risco clínico’. 

O orientador de Braga foi o Professor Renato Camargos Couto, coorien-
tador, o infectologista Fernando Martim Biscione. A banca examinadora 
foi composta pelos professores: João Boaventura Branco de Matos, da 
ANS, Luiz Augusto Ferreira Carneiro  da USP, Professora Adriana Cristi-
na de Oliveira, da UFMG, e Marcus Vinícius Melo de Andrade, da UFMG.

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

A primeira apresentação foi realizada pela enfermeira, 
doutora e professora da PUC Minas, coordenadora do 
BLS da Somiti, Érika Azevedo Mássimo. Além do con-
teúdo cientifico abordado, ela valorizou a educação con-
tinuada e a história da Somiti na busca constante pela 
atualização dos profissionais.

O diretor de ensino da Somiti, Daniel Azevedo, revisou 
os principais conceitos do ACLS, fazendo uma análise 
crítica das alterações e chamando atenção para os erros 
mais comuns no atendimento dos pacientes em parada 
cardíaca. Como Geriatra, ele alertou sobre a importân-
cia de identificar os pacientes que deveriam ser condu-
zidos através dos cuidados paliativos.

O convidado especial Sérgio Timerman elogiou a inicia-
tiva da Somiti e explicou que as alterações nas diretrizes 
se baseiam em um consenso internacional, resultado de 
uma análise profunda do que há de mais importante em 
emergência e ressuscitação.

O simpósio contou, ainda, com a participação do car-
diologista Agnaldo Pispico, idealizador dos manequins 
fabricados com garrafas pets; da pediatra Amarílis Ba-
tista Teixeira (Diretrizes 2015 NALS) e do pediatra Fre-
derico Mitre Pessoa (Diretrizes 2015 PALS). A gestora de 

qualidade e coordenadora dos cursos da AHA na Somiti, 
Maria Aparecida Braga, coordenou o debate final, que 
muito enriqueceu o resultado do Simpósio.

Douglas Barbosa

Representantes da Somiti integraram equipe em curso de 

saúde baseada em evidências

CONFIRA PROGRAMAÇÃO

Agenda de cursos Somiti, faça sua inscrição:
Veja as próximas datas do ACLS

Veja as próximas datas do ACLS EP

Veja as próximas datas do ATLS

Veja as próximas datas do BLS

Veja as próximas datas do CITI

Veja as próximas datas do ECTE 

Veja as próximas datas do FCCS

Veja as próximas datas do MAVIT

Veja as próximas datas do PVMA

Veja as próximas datas do RCP

Veja as próximas datas do TINP 

Veja as próximas datas do USPI

Plateia acompanhou atenta às apresentações. Timerman 

foi o convidado especial do Simpósio, que terminou com a 

confraternização da equipe

As diretrizes estão disponíveis aqui.

O ‘Seminário Internacional Prática em Saúde Baseada em 
Evidências (PBE)’ tem início nesta quinta-feira, na sede 
da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG). Os temas 
abordam: ‘Decisões sobre os melhores tratamentos’, ‘Mo-
dernas ferramentas e iniciativas globais para a prática do 
nosso meio’ e ‘Colaboração para integrar ensino e cuidado’.

Seminário debate saúde baseada em evidências

Oportunidade ACLS e ACLS EP
 

Já estão abertas as turmas para os cursos ACLS e ACLS EP
 Belo Horizonte 

ACLS 19 a 20 de Dezembro de 2015 

 09 a 10 de Janeiro de 2016

 16 a 17 de Janeiro de 2016
 23 a 24 de Janeiro de 2016 
 30 a 31 de Janeiro de 2016

 ACLS EP 30 de Janeiro de 2016
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