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Novos profissioNais 
capacitados No tiNp

Os intensivistas Luiz Eduardo Parreiras Tálamo e Deise 
Quintão ministraram o curso TINP (Terapia Intensiva  
Neonatal e Pediátrica) em Belo Horizonte, no último fim 
de semana. Agora novos profissionais estão aptos para 
organizar o atendimento das crianças com doenças crí-
ticas na sala de emergência e na UTI, possibilitando à 
equipe multidisciplinar atuar em harmonia e com os me-
lhores resultados para a criança e a família. A próxima 
turma já tem data prevista, 18 e 19 de março, em Belo 
Horizonte, e as inscrições estão abertas.

Os instrutores da Somiti, Thais Oliveira Gomes e 
Clayton Lima Melo, representarão a entidade no  
Pós-Congresso XXI CBMI – Congresso Brasileiro 
de Medicina Intensiva, dia 10 de dezembro, de 8h 
às 18h. O evento ocorre anualmente, em Juiz de 
Fora, e oferece acesso aos profissionais de saúde 
ao conteúdo apresentado no encontro internacio-
nal. Serão 17 palestras apresentadas por profissio-
nais renomados, sendo seis delas oficiais (com o 
palestrante e conteúdo original do Pan-americano 
e Ibérico de Medicina Intensiva /CBMI). O público 
alvo são os graduandos e graduados nos cursos de 
enfermagem e fisioterapia. 

A Somiti perdeu, no dia cinco de dezembro, a psicóloga e 
professora Ana Maria Pueyo Blasco de Magalhães. Para 
todos que tiveram o privilégio de conhecê-la, fica a eterna 
lembrança da amiga generosa e altruísta, mestre na arte 
de ensinar, ouvir e ajudar. A Somiti lhe rende as merecidas 
homenagens por toda dedicação e contribuição pessoal e 
profissional, tendo fundado o Departamento de Psicologia 
da entidade, em 1998, e por ele trabalhado por todos 
esses anos. Ana Maria Pueyo Magalhães deixa marido e 
dois filhos, a quem manifestamos nosso pesar e afeto.

Ana Maria Pueyo Blasco de Magalhães era mestre em 
Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, na Faculdade de Medicina. Psicóloga pela Uni-
versidade FUMEC de Belo Horizonte, Minas Gerais. Es-
pecialista em Psicologia Clinica, Hospitalar, Saúde Pú-
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blica e Emergências. Membro da Associação Brasileira 
de Medicina Intensiva, no Departamento de Psicologia. 
Membro do Departamento de Psicologia da Sociedade 
Mineira de Terapia Intensiva. Instrutora do Curso BLS da 
American Heart Association no Centro de Treinamento 
da Somiti. Professora do IEC da PUC-MINAS e do IEP da 
Santa Casa de Belo Horizonte. Professora da Fundação 
UNIMED. Responsável por estudos em educação em 
simulação, comunicação e cuidados paliativos na área 
da saúde. Ampla experiência docente nas disciplinas de 
Humanização Assistencial em urgência, emergência e 
trauma. Intervenções Psicológicas em Unidade de tra-
tamento Intensivo e Dinâmica do trabalho do Psicólogo 
em Emergências e Desastres. Membro da Comissão de 
Emergência e Desastres do Conselho Regional de Psi-
cologia de Minas Gerais.

A gestora de qualidade da Somiti, Maria Aparecida Braga, 
ofereceu o prêmio que recebeu, dia cinco, em São Pau-
lo, do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (Iess), à 
amiga Ana Maria Magalhães.

O trabalho que recebeu o ‘Prêmio IESS de Produção Cien-
tífica em Saúde Suplementar’ foi: ‘Influência das Infecções 
Relacionadas à Assistência no Tempo de Permanência e 
na Mortalidade Hospitalar Utilizando a Classificação do 
Diagnosis Related Groups como Ajuste de Risco Clínico’.

O trabalho está disponível: http://www.iess.org.br/cms/
rep/sadesegundolugarmariaaparecida_8cvuefw1.pdf

A Somiti mantém o foco nas ações estabelecidas 
no planejamento estratégico e conta com a partici-
pação de todos os integrantes da entidade, para o 
desenvolvimento das ações. No dia 22 de novem-
bro, houve reunião com a presença de diretores, 
coordenadores dos cursos e representantes dos 
departamentos.

O presidente da Somiti, Hugo Urbano, iniciou a reu-
nião valorizando a atuação da equipe em 2016. A ges-
tora de qualidade da Somiti, Maria Aparecida Braga,  
citou algumas das iniciativas  previstas para o próxi-
mo ano como a implementação das atividades à dis-
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tância (EAD), ampliação do fomento da educação em 
urgência e emergência, segurança do paciente com 
atuação das ligas acadêmicas e continuidade dos tra-
balhos referentes aos protocolos colaborativos, além 
do Congresso Mineiro de Terapia Intensiva, em parce-
ria com o I Congresso da Abramede MG.
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