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Sucesso de público, com 242 participantes, aconteceu 

dias 13 e 14 de maio, em Muriaé, a 7ª Jornada de Integra-

ção 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’.

O especialista Lucas Lima de Carvalho ministrou a aula 

‘Introdução à terapia nutricional em CTI’, dia 17 de maio. 

Na próxima terça-feira (24) o ‘Curso Somiti para Residen-

tes e Especializandos em Medicina Intensiva’ contará 

com a presença do gastroenterologista e hepatologista 

Antônio Márcio de Faria Andrade. O tema da aula será 

‘Insuficiência hepática aguda’. Os encontros acontecem 

na sede da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), 

às 18h30.

As inscrições são gratuitas e 
as vagas limitadas.

JORNADA PROMOVE 
ATUALIZAÇÃO EM 
MURIAÉ

Segundo o diretor da Regional Zona da Mata da Somiti e 

presidente científico da Jornada, o infectologista e inten-

sivista Bruno Licy, o encontro  trouxe assuntos relevantes 

da urgência/emergência, com a participação de acadêmi-

cos dos diversos níveis de graduação, médicos e profis-

sionais de saúde. Licy valorizou o apoio dos professores e 

destacou o empenho dos docentes Sergio Kiffer, Bruno 

Bonani, Cristiano Ribeiro, Edson Ribeiro e Filipe Andrade.

A insuficiência hepática refere-se a danos irreparáveis ao 

fígado. Quando aguda, pode causar lesões em um curto 

período. Apenas 48 horas podem ser suficientes para 

uma deterioração completa das funções do órgão. Esta 

condição está associada a diversas complicações graves, 

incluindo a encefalopatia hepática, pode levar a coma 

hepático e também a interrupção da síntese de proteínas 

e insuficiência renal. Faça sua inscrição, gratuita, e venha 

saber mais sobre o tema.

Lucas Lima ministrou a aula 
desta semana.
Foto: Douglas Barbosa.

CURSO ABORDOU INTRODUÇÃO À TERAPIA NUTRICIONAL EM CTI

A gestora de qualidade da Somiti, Maria Aparecida Braga, 

explica que o curso foi criado pela American Heart 

Association (AHA) com o objetivo de ensinar as mano-

bras de reanimação cardiopulmonar no indivíduo adulto 

(RCP), de maneira que elas possam ser iniciadas preco-

cemente e assim aumentar a chance de sobrevivência das 

vítimas de morte súbita. “O curso é eminentemente 

prático por meio de cenários de simulação e manuseio 

do desfibrilador externo automático (DEA), além da 

abordagem sobre a via aérea obstruída por corpo estra-

nho”, esclarece.

SOMITI ENSINA EQUIPE DO 
CRUZEIRO A SALVAR VIDAS
Dias 16 e 20 de maio, , instrutores da Somiti realizaram 

o Heart Saver para a equipe administrativa e profissio-

nais de saúde do Cruzeiro Esporte Clube.

Foto: André Henrique.

O ‘Fantástico’ denunciou, dia 14 de maio, a imensa desi-

gualdade da distribuição dos leitos de UTI no país. Con-

forme o programa da Rede Globo, há 55 mil leitos para 

204 milhões de habitantes. O problema, segundo o 

noticiário, é o desequilíbrio na distribuição: 77% dos 

municípios brasileiros não têm nenhum leito, enquanto 

as regiões metropolitanas concentram 74% das vagas 

para tratamento intensivo (SUS e particulares).

Há desequilíbrio também na oferta de vagas entre os 

setores público e privado. O SUS conta com 2,5 leitos 

para cada 10 mil habitantes, enquanto no sistema parti-

cular este número é de seis para cada dez mil habitantes.

FALTAM LEITOS DE UTI NO PAÍS

Foto: Douglas Barbosa.
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Para o diretor da Regional, o nível científico foi excelente 

e a satisfação dos inscritos foi comprovada com o audi-

tório cheio até a última palestra de sábado. A possibili-

dade da simulação realística na programação foi uma 

experiência inicial, que abriu possibilidades de aprimora-

mento para os eventos futuros. “Registramos a riqueza 

das abordagens dos profissionais que atuam na interdis-

ciplinaridade do paciente crítico, em um auditório espe-

cífico, com temas de enfermagem, nutrição, fisioterapia, 

fonoaudiologia e psicologia.  Enfim, foi um grande 

evento. Auditório cheio, ótimo nível científico, elogio dos 

congressistas, superando as expectativas. A Regional está 

de portas abertas para a Somiti, com a parceria da Fun-

dação Cristiano Varella".

O diretor científico da Somiti, Jorge Luiz Paranhos, tam-

bém 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 grandio-

sos, com a presença de mais de 200, 300 pessoas nos 

auditórios em busca de conhecimento.  Estamos mos-

trando a  pujança e a qualidade dos serviços destas cida-

des e a Somiti se sente feliz em saber que tudo isso foi 

ela quem criou, nos últimos 20 anos”, conclui.  

SOMITI APOIA ENCONTROS DAS RESIDÊNCIAS

EM TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA

A Somiti apoia e participa da iniciativa das reuniões em 

conjunto promovidas pelos supervisores dos programas 

de residência médica de terapia intensiva pediátrica de 

Belo Horizonte, para agregar valor aos serviços. Partici-

pam do projeto as instituições: Hospital Infantil João 

Paulo II, Hospital Municipal Odilon Behrens, Santa Casa 

de Misericórdia de Belo Horizonte, Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Minas Gerais, Neocenter e 

Ipsemg.

De acordo Silvana Teotônio Simão, responsável pela UTI 

e pelo programa de residência em medicina intensiva 

pediátrica do Hospital Infantil João Paulo II  e uma das 

idealizadoras da atividade, os encontros teóricos ocorre-

rão a cada dois meses, na segunda/terceira quarta-feira 

do mês, às 19h30, quando serão apresentados e discuti-

dos temas importantes da terapia intensiva pediátrica, 

promovendo o conhecimento baseado em evidência, 

complementando as atividades teóricas e aumentando a 

interação entre as residências e as instituições nesta área 

de atuação.

Luis Fernando Carvalho, atual diretor do Hospital Infantil 

João Paulo II, conta que a ideia surgiu após uma experi-

ência de sucesso com a unificação do clube de revista 

dos programas de residência de medicina intensiva 

pediátrica do Hospital Infantil João Paulo II e do Hospital 

das Clínicas, ao longo do ano de 2015. “Nosso clube de 

revista acontece ininterruptamente desde 2008, com 

apresentação e discussão de um artigo a cada semana. 

Segundo a vice-presidente da Somiti, Amarilis Batista 

Teixeira, foi um sucesso o primeiro encontro, realizado 

dia 27 de abril, na Associação Médica de Minas Gerais 

(AMMG), com o apoio da Sociedade. O tema foi ‘Den-

gue Grave’, a cargo do Hospital Infantil João Paulo II. 

“A proposta é que cada instituição, em sequência, 

assuma a organização de um evento. O próximo já está 

agendado para o dia 15 de junho e será apresentado 

pela Residência do Hospital Odilon Behrens.” Teixeira 

destaca que a Somiti apoia esta iniciativa, que é impor-

tante fonte de divulgação e atualização de conhecimen-

tos, tornando a terapia intensiva pediátrica cada vez 

mais reconhecida e valorizada.

Encontros das Residências em 
Terapia Intensiva Pediátrica

Data: 15 de junho
Horário: 19h30
Local: AMMG  Av. João Pinheiro, 161 – Centro
Mais informações: (31) 32223172

Percebemos o quanto a troca de experiências e a discus-

são com colegas de outros serviços dos melhores artigos 

publicados na área enriquecem a formação dos residen-

tes e melhoram nossas rotinas na UTI," relata Simão.  
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