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SOMITI ALERTA PARA 
IMPORTÂNCIA DA RCP
A Somiti divulga de 1º a seis de junho, a campanha mun-

dial da American Heart Association (AHA): ‘RCP só com 

as mãos’.  O objetivo é orientar a população sobre como 

proceder diante de uma pessoa vítima de parada car-

díaca súbita, acionando o serviço de resgate de urgência 

e realizando a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), 

utilizando apenas as mãos.

De acordo com a AHA, mais de 80% das paradas cardía-

cas súbitas acontecem fora do ambiente hospitalar e 

uma porcentagem importante delas (quase 15%) ocorre 

em vias públicas ou em áreas de grande concentração 

de transeuntes. Destas vítimas, 92% não sobrevivem. No 

Brasil, as doenças cardiovasculares são a principal causa 

de mortes. O país registra cerca de 350 mil óbitos por 

infarto todos os anos e metade das vítimas falece em 

até uma hora, a partir da manifestação dos primeiros 

sintomas.

Para a gestora de qualidade da Somiti, a intensivista 

Maria Aparecida Braga, esses casos são assistidos, fre-

quentemente, por pessoas que não sabem o que fazer 

frente a uma situação de emergência e são, na maioria 

das vezes, leigas e de idades variadas. “Essa estatística 

pode melhorar se o indivíduo que testemunha uma 

situação de emergência tem a simples habilidade de 

aplicar corretamente as manobras de reanimação cardio-

pulmonar”, comenta a especialista em terapia intensiva.

Somiti promove diversos eventos 
para público leigo
Foto: Douglas Barbosa.

Faça os cursos no único Centro de Treinamento 
de Minas Gerais reconhecido com o Selo Siver 
da American Heart Association:

REDUÇÃO NO NÚMERO DE LEITOS PREOCUPA ENTIDADES

Recente estudo do Conselho Federal 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 constatação é de que 70% dos estados (pre-

dominantemente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste) não possuem o número de leitos de UTI preconi-

zado pelo Ministério da Saúde (MS). A quantidade de 

leitos de UTI representa atualmente 9,3% dos leitos de 

internação existentes no Brasil – em outras palavras, 

existe 1,86 leitos para cada grupo de 10 mil habitantes. 

Proporcionalmente 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 núme-

ros toda esta calamidade. 

A diretoria da Associação Brasileira de Medicina de 

Emergência – Regional Minas Gerais (Abramede/MG) to-

ma posse dia 17 de junho, durante o VII Fórum de Defesa 

Profissional Somiti e o I Fórum de Defesa Profissional da 

Abramede -MG.

Situação alarmante será tema 
de estudo e debate na Somiti

Na programação estão incluídas: Reunião de organização 

dos congressos 2017; Projeto Registro de Minas; palestra 

'O futuro da medicina de emergência no Brasil', com o 

presidente da Abramede - Luiz Alexandre Alegretti 

Borges.

POSSE SERÁ EM DIA DE FÓRUM

Em 2015, intensivistas se reuniram 
para debater sobre os desafios do 
setor.

Na última terça-feira (24), o ‘Curso Somiti para Residentes 

e Especializandos em Medicina Intensiva’ recebeu o gas-

troenterologista e hepatologista Antônio Márcio de Faria 

Andrade, que falou sobre ‘Insuficiência hepática aguda’.

Na próxima semana (31), o tema será ‘Infecção – uso ra-

cional de antimicrobianos na UTI’, com o intensivista Ro-

gério Fonseca Sad. Os encontros acontecem na sede da 

Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), às 18h30. Antônio Márcio Andrade falou 
sobre ‘Insuficiência hepática 
aguda’. Foto: Douglas Barbosa.

AULA DEBATEU ‘INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA AGUDA’

I Fórum de Defesa 
Profissional da 
Abramede/MG 

"Estratégias para reduzir o tempo sem compressão 

na RCP são bem-vindas. Uma delas, não prevista no 

algoritmo do ACLS, mas bastante interessante, é car-

regar o desfibrilador cerca de 10 a 20 segundos an-

tes da próxima análise de ritmo. Assim, se o ritmo for 

chocável, a desfibrilação será feita em um tempo 

menor. Mas cuidado: choque 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 equi-

pes mais experientes. Boa leitura.”

Aula: ‘Infecção – uso racional de antimicrobianos na UTI’

Data: 31 de maio

Horário: 18h30

Local: Av. João Pinheiro, 161  Centro  BH

Para a gestora de qualidade da Somiti, Maria Aparecida 

Braga, o quadro apresentado pelo CFM não é novidade 

e não é único. "Os problemas graves de estrutura nunca 

solucionados, agravados agora pela crise política e eco-

nômica, mostram que a grande maioria das unidades 

não tem o número de profissionais adequados e devida-

mente capacitados e não há qualquer preocupação nos 

treinamentos em gestão e em trabalho em equipe. Em 

muitas, nem mesmo o coordenador é habilitado e/ou 

capacitado.” Braga acrescenta que estendendo a discus-

são para fora das UTIs, grande parte das emergências 

dos serviços de saúde são entregues a profissionais mal 

preparados para o atendimento de pacientes críticos.

“Estamos todos fechando os olhos para o que ocorre nas 

emergências. O poder público e as instituições conside-

ram adequado contratar profissionais recém-formados 

Para a intensivista, coloca-se em risco a assistência segu-

ra 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 des-

conhecem o risco que estão correndo, inclusive de per-

derem o registro profissional, em troca de uma remune-

ração que permita sua sobrevivência, até que consigam 

a especialização em outra área menos estressante. Braga 

alerta, ainda, que as estruturas são inadequadas e per-

manecem superlotadas. “Sem gestão adequada para 

gerenciamento dos leitos e uso adequado dos recursos, 

continuaremos andando em círculos. Além de planeja-

mento adequado e atenção à legislação vigente, o 

abandono de práticas burocráticas, corporativistas e 

corruptas também contribuirá em grande parte para a 

solução do problema. Temas como desinformação da 

população com relação aos cuidados com a saúde e a 

situação do saneamento básico (é muito difícil falar 

sobre isso no Brasil do século XXI) levam milhares de 

pessoas aos pronto-atendimentos, colocando em evi-

dência a total falta de controle da atenção básica à 

saúde. Precisamos unir forças para minimizarmos o pro-

blema, mas com vontade de fato para solucioná-lo.”

A partir de agora passaremos a relatar os principais obs-

táculos e dificuldades dos intensivistas e emergencistas 

mineiros para manutenção de trabalho digno.

PALAVRA DO 
ESPECIALISTA

Daniel Azevedo

Diretor de Ensino da Somiti

sem qualquer habilitação e treinamento continuado. Ne-

cessidade de treinamento e formação de equipes parece 

não estar em pauta”.
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