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Teve início na última quinta-feira (29), em Governador 
Valadares, a 9ª Jornada de Integração Somiti. O evento 
é realizado juntamente com a 5º Jornada de Integração 
da Abramede-MG  – Regional Governador Valadares e 
integra as ações da Somiti, que visam levar conheci-
mento e capacitação a todo o estado.
Temas como a linha de cuidados nas patologias críticas 
tempo dependentes, sepse, acidente vascular cerebral, 
insuficiência respiratória, uso inicial e racional de anti-
bioticoterapia e atuação multiprofissional fizeram parte 
da programação.

Governador valadares recebe Jornada

A Somiti deu início na última terça-feira, 20 de setembro, 
à campanha #obrigadosomiti. Por meio do depoimento 
dos alunos é possível verificar como o conhecimento 
aplicado é capaz de salvar vidas.

“Graças ao curso ACLS consegui interferir em uma PCR 
e a paciente sobreviveu. O aprendizado ficou gravado e 
pude contribuir também na atuação do médico.”
Luciana Teodoro Pena – Enfermeira
 
“Saí para atendimento a um paciente com quadro de 
dor torácica típica em aperto retroesternal, de forte in-
tensidade, seguido de dispneia, diaforese, náuseas e 
vômitos. Durante a abordagem inicial, exame físico di-
rigido, elaboração do diagnóstico sindromico e coleta 
de dados: FR=40 irpm, FC= 64 bpm. Neste momento o 
paciente apresentou postura semelhante à crise tônica. 
Foi então checado pulso e verificado sua ausência, a 
monitorização o paciente apresentava fibrilação ventri-
cular. O paciente foi desfibrilado de imediato. Retornou-
se então a compressão torácica e durante o segundo 
ciclo de compressões (30:2) o paciente passou a apre-
sentar sinais de retorno à circulação espontânea. Movi-
mentação espontânea e falando. Foi checado novamen-
te pulso e o paciente tinha pulso, foi então reanimado e 
estava consciente em Glasgow=14, FR= 30 irpm, FC = 
69 bpm, PA= 154 x 94 mmHg, com persistência da dor 
torácica, ECG com alteração isquêmico em parede infe-
rior. Iniciado AAS 300 mg, clopidogrel 600 mg, O2  por 
cateter nasal 3 l/mim e conduzido até hospital referência 
para possível ICP. Atendimento show com uma equipe 
empenhada, padrão ACLS-SOMITI.
Educar para salvar.”
Antônio Cedrim - Médico

residentes têm atualização Gratuita

O ‘Curso Somiti para Residentes e Especializandos em 
Medicina Intensiva’ garante atualização gratuita, em temas 
de interesse, com encontros semanais, na sede da Asso-
ciação Médica de Minas Gerais.  

No dia 27 de setembro, o intensivista Cláudio Dornas de 
Oliveira ministrou a aula ‘Insuficiência respiratória aguda’.  
Dia quatro de outubro, o tema será ‘Síndrome do Descon-
forto Respiratório Agudo’, com o especialista Christiano 
Coli. 

Quer saber mais sobre injúria pulmonar? Leia o artigo in-
dicado pela coordenadora de cursos da Somiti, a fisiote-
rapeuta Thaís Falcão: ‘Ventilação Mecânica protetora na 
injúria pulmonar’, Uma metanálise publicada na Critical 
Care Medicine (2014). 

O V Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência 
Adulto e Pediátrico, realizado, entre 20 e 23 de setem-
bro, em Porto Alegre, reuniu mais de 2500 pessoas entre 
congressistas, conferencistas e convidados internacio-
nais. A Associação Brasileira de Medicina de Emergên-
cia – Regional Minas Gerais (Abramede MG) foi repre-
sentada por sua presidente, Maria Aparecida Braga, e 
pelo vice-presidente, Marcus Vinícius Melo de Andrade, 
ambos membros da Sociedade Mineira de Terapia In-
tenviva (Somiti).

Braga considerou especial o evento, que foi o primeiro 
após o reconhecimento da especialidade de medicina de 
emergência e do credenciamento e expansão por parte 
da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), 
para medicina de emergência adulto e áreas de atuação 
em emergência pediátrica. “Durante o congresso houve 
oportunidade de atualização nos diversos temas relacio-
nados e com profissionais de renome de diversas partes 
do Brasil e do mundo. O acolhimento dos profissionais 
gaúchos também possibilitou momentos de agradável 
convívio com novas amizades”, afirmou.

Os representantes da Abramede MG participaram ativa-
mente da grade do Congresso, do encontro das regio-
nais e da Assembleia Geral Ordinária, onde foram defi-
nidas as datas dos próximos encontros. Minas Gerais 
sediará o VII Congresso Brasileiro, em 2020, após o VI 
encontro em Fortaleza. “Esta referência foi-nos conce-
dida por todo esforço desempenhado pela Abramede 
Minas, já na VI Jornada de Emergência de Minas Gerais 
em organização do I Congresso Mineiro de Medicina de 
Emergência, a ser realizado em Belo Horizonte, nos dias 
25, 26 e 27 de maio. Destaque também para o traba-
lho do professor Marcus Vinícius, frente à residência de 
emergência da Universidade Federal de Minas Gerais, 
cujo tema livre oral foi escolhido como melhor trabalho 
da área hospitalar, com o tema: ‘Avaliação de variáveis 
clínicolaboratoriais e de biomarcadores HMGB1 e IL6 
em pacientes cirróticos com hemorragia digestiva alta’. 

Segundo o presidente da Abramede, Luiz Alexandre A. 
Borges, a medicina de emergência saiu fortalecia deste 
encontro, com a motivação e a confiança de que este é 
o caminho para garantir a devida valorização profissional 

abramede mG marca presença no
congresso brasileiro de medicina de emergência

campanha mostra 
aplicação de conhecimento

para participar basta publicar o relato no Facebook e 
marcar #obrigadosomiti. 
os depoimentos serão selecionados bimestralmente e o esco-
lhido no período receberá uma bolsa para um dos cursos acls, 
pVma ou Fccs. participe!
mais informações: www.somiti.org.br

e a segurança do paciente. “Tenho certeza de que esta-
mos construindo um novo cenário para as emergências 
brasileiras, um novo momento para os profissionais que 
atuam nesta área e para todos os pacientes que dela 
necessitam”.

Em 2020, Minas Gerais sedia-
rá evento nacional da espe-
cialidade.
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