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“Promovendo o treinamento e 
desenvolvimento do intensivista”
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expediente

Nesta edição do Somiti Informa, destaca-
mos a aquisição do Centro de Educação
Permanente da Sociedade Mineira de Terapia
Intensiva. Mais uma conquista da
Somiti, que só foi possível graças
aos esforços das diretorias, no
decorrer dos 30 anos de história
da Sociedade. Os principais obje-
tivos da diretoria com a compra
do local são promover a forma-
ção do intensivista e manter a
política de benefícios para os
sócios, que terão descontos signi-
ficativos nos cursos e eventos
científicos que realizaremos. E foi
a efetivação de benefícios para os associados
que proporcionou a relativa autonomia de
Minas Gerais, como o estado que mais cresceu
entre as maiores regionais da Associação de

Medicina Intensiva Brasileira (Amib). A Somiti
também cumpre, mais uma vez, o seu papel
de responsabilidade social, se concretizando

como agente ativo de pro-
moção da saúde. Outro
grande interesse da atual
diretoria é promover a inte-
ração dos intensivistas com
outras especialidades médi-
cas para que sejam criadas
estratégias de atuação para o
envolvimento de profissio-
nais de áreas afins. O Centro
de Educação Permanente
será um grande facilitador

nesse sentido. Lá, teremos espaço para conti-
nuar realizando nossos já tradicionais cursos de
imersão (BLS, ACLS, FCCS, PVMA, TENUTI,
USPI), além de criarmos novos cursos, com

novas abordagens em medicina de urgência.
Um deles será o curso multiprofisisonal, que já
está em fase de finalização. Também estamos
desenvolvendo um curso de ultrassonografia
para emergencistas pediátricos, que será reali-
zado no nosso novo espaço. Apesar de termos
adquirido o Centro de Educação Permanente,
a sede da Somiti continuará sendo na
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG),
que é a nossa casa e que oferece muitos bene-
fícios aos nossos sócios. Em breve, o Centro
estará “funcionando a pleno vapor”, com a
realização de todos os cursos de imersão.
Tenho certeza de que nessa nova casa realiza-
remos ações de desenvolvimento científico e
tecnológico, com profissionalismo, credibilida-
de, ética e respeito.
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agenda  

Calendário de atividades

Agenda Estadual

Agenda Nacional

23 de abril de 2012 – FDM Belo Horizonte

24 de abril de 2012 – CPEHE Belo Horizonte

28 e 29 de abril de 2012 – FCCS Belo Horizonte

28 e 29 de abril de 2012 - BLS Itabira

28 e 29 de abril de 2012 - ACLS  Belo Horizonte

4,5 e 6 de maio de 2012 – ACLS Guanambi (BA)

5 e 6 de maio de 2012 - ACLS Belo Horizonte 

11 e 12 de maio de 2012 - PVMA Belo Horizonte / Fundação Unimed

12 e 13 de maio de 2012 - ACLS Belo Horizonte

19 e 20 de maio de 2012 - ACLS Belo Horizonte / Fundação Unimed

19 e 20 de maio de 2012 - ACLS Belo Horizonte

25 e 26 de maio de 2012 - PVMA Belo Horizonte / Fundação Unimed

26 de maio de 2012 – Saúde na Praça  Praça Geralda Damatta Pimentel (Praça nova da Pampulha)

26 e 27 de maio de 2012 – ACLS Montes Claros

26 e 27 de maio de 2012 - ACLS Belo Horizonte 

2 de junho de 2012 - BLS Belo Horizonte 

2 e 3 de junho de 2012 – FCCS Belo Horizonte

2 e 3 de junho de 2012 - ACLS Volta Redonda (RJ)

9 e 10 de junho de 2012 - ACLS Ipatinga

16 e 17 de junho de 2012 - ACLS Belo Horizonte / Fundação Unimed

23 e 24 de junho de 2012 - ACLS  Interior / CRM-MG

29 e 30 de junho de 2012 - PVMA Belo Horizonte / Fundação Unimed

7 e 8 de julho de 2012 - ACLS Interior /CRM-MG 

14 e 15 de julho de 2012 - ACLS Belo Horizonte / Fundação Unimed

21 e 22 de julho de 2012 - ACLS Interior / CRM-MG 

27 e 28 de julho de 2012 - PVMA Belo Horizonte / Fundação Unimed

4 e 5 de agosto de 2012 - ACLS Belo Horizonte / Fundação Unimed

4 e 5 de agosto de 2012 - ACLS Belo Horizonte / CRM-MG

18 e 19 de agosto de 2012- ACLS Interior / CRM-MG

24 e 25 de agosto de 2012 - PVMA Belo Horizonte / Fundação Unimed

25 e 26 de agosto de 2012 - CITIN Belo Horizonte 

1 e 2 de setembro de 2012 - ACLS Belo Horizonte / Fundação Unimed

Todas as terças – feiras de 2012 – Curso Somiti para
Residentes e Especializandos em Medicina Intensiva

Belo Horizonte / AMMG

3 a 5 de maio de 2012 – XVI Congresso de Terapia
Intensiva do Estado do  Rio de Janeiro 

Hotel Sofitel (Copacabana) - Rio de Janeiro 
Informações e inscrições: www.sotierj.org.br

13 e 14 de setembro de 2012 – Simpósio Internacional de
Atendimento de Massa e Catástrofe

Belo Horizonte - 
Informações: www.amib.org.br/ (11) 5089-2642

7 a 10 de novembro de 2012 - XVII Congresso Brasileiro
de Medicina Intensiva 

Fortaleza
Informações: www.amib.org.br

Informações e inscrições: www.somiti.org.br ou (31) 3222-3172
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prata da casa

Mais de uma década dedicada à Somiti

1 – Mara, gostaria que você
contasse um pouco sobre a sua
trajetória profissional na Associa-
ção Médica de Minas Gerais
(AMMG). 

Entrei na AMMG por meio de um
processo de seleção em 1996, no setor
de telefonia. Em 1997, tive uma opor-
tunidade de crescimento indicada para
uma vaga no Conselho Cientifico,
como assistente administrativo I, aten-
dendo a sete Sociedades Científicas.
Depois de dois anos, fui novamente
promovida para assistente
Administrativo II e, poste-
riormente, aceitei o desafio
de trabalhar com as
três Sociedades: Terapia
Intensiva, Angiologia e
Pneumologia. Em 2006,
devido ao crescimento da
Somiti e projetos da Dr.ª
Maria Aparecida Braga, pas-
sei a ser secretária exclusiva
para dar continuidade
às atividades, ficando as
Sociedades de Pneumologia
e Angiologia com outra
secretária, mas na mesma sala.

2 – Você chegou a trabalhar
com José Luiz de Amorim Ratton,
um dos fundadores da Somiti.
Como foi a experiência?

A partir de 2000, tive o privilégio
de começar a trabalhar com o Dr. José
Luiz de Amorim Ratton e com os pre-
sidentes Dr. Waldemar Henrique
Fernal, Dr, Marcelo Mascarenhas
Corrêa, Dr.ª Maria Aparecida Braga e
Dr. Rogério de Castro Pereira.
Intensivistas exigentes por profissão,
pessoas dedicadas e determinadas,
características que admiro muito. Vi
que com eles a Somiti iria crescer sem-
pre. Em 2002, fui novamente promovi-
da para assistente administrativo III. No

mesmo ano, em 23 de setembro, tive-
mos a perda do Dr. Ratton, que deixou
muitos caminhos para o crescimento da
Somiti e qualificação para os médicos
por meio dos cursos de imersão. 

3 – A Somiti realiza muitos cur-
sos e eventos. Como é o seu dia a
dia na Sociedade?

Diante do crescimento dos cursos,
sugeri a contratação de mais uma
secretária exclusiva para atender a
demanda dos cursos de imersão, ano

que a Somiti passou por uma refor-
ma estrutural na sala, para atender
melhor os associados. Com a grande
demanda de serviços, em 2009 e
2011, foram realizados alguns rema-
nejamentos no quadro de funcioná-
rios da Somiti, mantendo sempre
uma secretária (atualmente Gisele)
exclusiva para atender os cursos de
imersão. Também sugerimos a con-
tratação de mais uma secretária
(Anita) para auxiliar na parte finan-
ceira e na organização dos eventos
e, principalmente, as Jornadas no
interior, que passamos a fazer dire-
tamente pela Somiti, sem a contrata-
ção de empresa especializada.

4 – Quais atividades você reali-
za como secretária da Somiti? 

Atendo as demandas adminis-
trativas da diretoria e dos sócios,
emito contratos de cursos e forne-
cedores, agendo eventos e reu-
niões, negocio e efetivo compras,
respondo solicitações do principal
e-mail da Somiti, orço e compro
equipamentos e serviços, negocio
orçamentos de cursos junto à dire-
toria, organizo Jornadas, Fóruns,
UTI na Praça e demais eventos,
assessoro os Congressos Mineiros,
controlo o financeiro e aplicações,
preparo pautas e atas de reuniões,
registro documentos em cartório,
supervisiono as tarefas das assis-
tentes administrativas, além do
atendimento pessoal e telefônico,
de acordo com a demanda.

5 – Na sua opinião, quais foram
as  principais conquistas da Somiti,
nesses 12 anos em que trabalha na
Sociedade?

São Varias, cito duas. A primeira
delas se refere ao Congresso Mineiro
de Terapia Intensiva. Em 2011,
mudamos a empresa organizadora e
o local do evento para o Ouro Minas
Palace Hotel, tornando o Congresso
(em sua 12ª edição),  mais aconche-
gante com sucesso. E este ano, ini-
ciamos um grande passo para a
Somiti por meio da compra do imó-
vel para criação do Centro de
Treinamento.

6 – O que a Somiti representa
para você?

A Somiti representa uma parte
da minha vida, com várias desco-
bertas, conquistas e vitórias,
sendo 16 anos de AMMG e 12 anos
dedicados a ela.

Mara Babetto se dedica às atividades da Somiti
há 12 anos 

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, a Somiti homenageia uma mulher que, há

mais de 10 anos, vem participando do crescimento e fortalecimento da Sociedade. Nesta edição, o Somiti Informa conversou com

a secretária Mara Vieira Babetto, casada, mãe do Arthur e que, desde 2000, passou a se dedicar às atividades da Somiti.
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em dia com a notícia 

Lançado Projeto de Inciativa Popular por
mais recursos para a saúde 

A presidente Dilma Rousseff san-
cionou, no dia 16 de janeiro, a
Emenda Constitucional 29 (EC – 29),
que fixa os recursos mínimos a serem
investidos na saúde pela União,
Estados e municípios. Porém, foram
vetados 15 dispositivos do texto apro-
vados pelo Congresso Nacional.
Assim, os Estados seriam obrigados a
destinar 12% do seu orçamento; e os
municípios 15%, mas sem a correção
desse valor pela variação nominal do
Produto Interno Bruto (PIB), para
impedir “instabilidade na gestão fiscal
e orçamentária”, segundo a
Previdência. 

O percentual para o Distrito
Federal varia de 12% a 15%. O
Governo Federal não possui um piso
fixo de investimento. A União destina-
rá à saúde apenas o correspondente ao
valor empenhado ao orçamento ante-
rior, corrigido pela variação do PIB.

A União bateu recorde histórico
de arrecadação no país, chegando,

aproximadamente, a R$ 1 trilhão. O
autor da Emenda 29, deputado esta-
dual Carlos Mosconi (PSDB-MG), se
pergunta se há uma justificativa plausí-
vel para os vetos, uma vez que o pro-
blema do governo federal não é a falta
de dinheiro. 

Segundo pesquisa realizada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS),
em 2011, o Brasil ficou entre os 24 paí-
ses do mundo que menos destinam
recursos de seu orçamento para a
saúde. No seu orçamento anterior, o
Brasil destinou cerca de 4%. No
Canadá, por exemplo, esse número
chega a 17%. Atualmente, as famílias
brasileiras gastam 30% a mais do que
o poder público com a saúde.  

Iniciativa Popular
Para tentar resolver essa questão,

a Associação Médica Brasileira (AMB)
apresentou, no dia 3 de fevereiro, na
sede da AMB, em São Paulo, o Projeto
de Lei de iniciativa popular que propõe
o investimento de 10% da receita

bruta da União na saúde pública. 
“Este é um projeto do povo brasi-

leiro, não só dos médicos. Precisamos
mostrar para o governo federal que a
regulamentação da Emenda 29 não foi
como a população necessita e que a
saúde pública deste país precisa sim de
mais recursos”, explica Florentino
Cardoso, presidente da AMB.

A AMB precisa coletar 1,5 milhão
de assinaturas, número corresponden-
te a 1% do eleitorado nacional, distri-
buídos em pelo menos cinco estados
(0,3% de cada um), e apresentar esse
material à Câmara dos Deputados.
Desta forma, se transformará num
Projeto de Lei, retomando o texto ori-
ginal da Emenda nº 29,  que preconiza-
va a utilização de 10% do orçamento
da União para a saúde.

O formulário está disponível no
site www.somiti.org.br. Ele deve ser
baixado, assinado e entregue à
Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG).

Após a sanção da presidente Dilma Rousself, a Emenda Constitucional que fixa os recursos a serem investidos em saúde pública

recebe 15 vetos. A Associação Médica Brasileira tenta solucionar o problema com o lançamento de projeto de iniciativa popular.

“a saúde no Brasil está longe do ideal.
Muitos morrem nas filas sem atendi-
mento médico. não há explicação plau-
sível para os vetos”, deputado Carlos
Mosconi, criador da emenda 29

Lançado em janeiro, projeto de iniciativa popular em favor de maior investimento na
saúde pública 

Divulgação AMB 

Willian Dias
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copa 2014

Somiti prepara profissio     

Nos dias 30 e 31 de janeiro, cerca
de 70 profissionais da área de saúde
entre médicos, enfermeiros e mem-
bros do corpo de bombeiros, defesa
civil e polícia militar participaram, na
sede da Associação Médica de Minas
Gerais, do curso de catástrofes como
preparação para a Copa do Mundo de
2014. 

As aulas de Planejamento de
Emergência Hospitalar Externa e
Fundamental Disaster Management
(Medicina do Desastre) foram apresenta-
das por especialistas da Sociedade
Portuguesa de Cuidados Intensivos, que
mantém parceria com a Somiti para reali-
zação das aulas em Belo Horizonte. O
objetivo  é preparar as equipes para o
atendimento pré e intra-hospitalar em
situações com múltiplas vítimas, como
grandes catástrofes. 

Segundo Rogério de Castro Pereira,

presidente da Somiti, eventos como a
Copa do Mundo exigem um plano de
ação que permita o atendimento de inú-

meros pacientes em um curto espaço de
tempo. “Se não há um plano de contin-
gência, inclusive interagindo com todos

      
    
   

   
   

     
     

     
    

   
    
   

    
       

     

     
     

     
      

      
      

      
      

     
      

      
   

   
    

     

     
     

     
     

     
     

       
 

      
    

      
     

     
     

 Representantes da Sociedade portuguesa de Cuidados paliativos e membros da Somiti 

Parceria criada desde o ano passado entre a Somiti e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais proporciona um curso de capaci-

tação para atendimento de grandes urgências e catástrofes a diversos profissionais da saúde, membros do corpo de bombeiros, polícia

militar e defesa civil.

Sala cheia para ouvir a aula de antônio Marques, especialista da Sociedade portuguesa
de Cuidados intensivos
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copa 2014
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os níveis de atendimento, as ações indivi-
duais, mesmo que especializadas, serão
pouco eficazes”, diz. 

Estiveram presentes profissionais dos
hospitais Odilon Berehns, Risoleta
Neves, Eduardo de Menezes, João XXIII,
Hospital das Clínicas, Santa Rita, Unimed,
além de representantes do Corpo de
Bombeiros, Defesa Civil, Samu, Polícia
Militar, Fhemig e Hemominas.

Na abertura do evento, Ricardo
Matos, presidente da Sociedade
Portuguesa de Cuidados Intensivos, falou
sobre a importância da rede de saúde se
estruturar para atendimento de casos de

tragédias com múltiplas vítimas, onde é
preciso ordenar o trabalho em equipe.
“Em uma situação de múltiplas vítimas,
onde ocorre falta de recursos, se não
houver um trabalho em equipe o resulta-
do não será positivo. Os profissionais da
área de emergência têm que estar prepa-
rados. Esse curso não pretende dar espe-
cialidade a ninguém. O objetivo principal
é sensibilizar os profissionais para a medi-
cina de catástrofes e estruturar as insti-
tuições onde trabalham”, esclarece
Matos.   

Resposta ao desastre, Lesões por
explosivos e armas de fogo, Desastres

naturais, Elaboração de um plano de
emergência externa e Triagem de priori-
dades, foram alguns dos temas abordados
pelos instrutores. Os  participantes tam-
bém tiveram a oportunidade, nas aulas
práticas, de conhecer tendas para hospi-
tal de campanha e simular cenários para o
treinamento integrado

“Minas sai na frente no preparo de
equipes multiprofissionais visando a Copa
de 2014, mas sem dúvida alguma, esta-
mos garantindo uma grande herança para
o pós Copa, que continuará beneficiando
toda a sociedades”, destaca Rogério de
Castro. 

Sucesso entre os participantes!  

aula sobre triagem e comando intra - hospitalar Tendas são montadas para as aulas práticas

Durante as aulas de 30 e 31 de janeiro participaram

médicos, enfermeiros, psicólogos, bombeiros e outros pro-

fissionais da saúde de diversos hospitais de Belo Horizonte.

Veja a opinião de alguns deles:

“Trabalho em pronto socorro e em pré-hospitalar e esse

conhecimento será de grande importância para minha qualifica-

ção. Catástrofes naturais, grandes acidentes automobilísticos e

desabamentos são a nossa realidade e devemos estar prepara-

dos”. 

Fabio Atsuhiro Kimura – SAMU Regional Macro

“ O curso forneceu  uma nova estrutura de urgência, princi-

palmente em situações de catástrofe.  Só conseguiremos acres-

centar experiências quando discutirmos os assuntos com quem

tem o conhecimento e viveu situações semelhantes”.

Lúcio Landy  Alves de Souza – Odilon Behrens  

“Senti-me estimulada a propor que seja feito um grupo para

que tenhamos essa estrutura de grandes catástrofes, afinal,

estamos despreparados para atendimento de múltiplas vítimas”

Lílian Lobo Cardoso – Unimed BH

“Hoje temos uma certeza: não temos preparação para

esses eventos ainda.  Passei a  refletir e ter a exata noção da

importância de termos um plano de catástrofe bem elaborado e

treinado para quando surgirem esses problemas”. 

Eduardo Tomaz Froes – Unimed BH

“Para nos situarmos como país em condição de receber

grandes eventos, temos que estar preparados. Sua parte prática

foi muito inovadora: os alunos foram colocados em situações

hipotéticas sobre um mapa de um hospital, tendo que desenvol-

ver ações conforme preconizado no conteúdo teórico.

Recomendo!” 

João Batista Rodrigues Jr. – Odilon Behrens 
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cursos 

PVMA terá nova turma em abril  
Nos dias 21 e 22 de abril, a Somiti realizará mais uma edição do curso

Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto - PVMA. É um curso de imer-
são teórico-prático com ênfase ao diagnóstico da insuficiência respiratória,
modos de ventilação mecânica, monitorização ventilatória e desmame. As
aulas práticas utilizam manequins para manejo de vias aéreas e ventilado-
res para demais demonstrações. 

As inscrições são realizadas no site www.somiti.org.br. 

Temas do curso PVMA 
• Sedação e Analgesia
• Manejo de Vias Aéreas 
• Insuficiência Respiratória Aguda -
Oxigenoterapia
• Anatomia Funcional Fisiologia Respiratória
Básica
• Objetivos e Modos Ventilação Mecânica
• Ventilação Não Invasiva
• Manejo de Vias Aéreas 
• Métodos de Imagem do Torax
• Distúrbios Ácido-básicos

• Ventilação Mecânica em Situações Especiais
• Monitorização Ventilação Mecânica
• SDRA & Recrutamento Alveolar
• Desmame da Ventilação Mecânica
• Treinamento Muscular Respiratório no
Desmame Difícil
• Ventilação Não Invasiva - VNI
• Monitorização do Paciente Grave
• SpO2 - ETCO2 - PAM - PNI - Glicemia - PIC -
SVcO2
• Cálculo PEEP Ideal Recrutamento Alveolar

Quase 200 acadêmicos lotaram
o Salão Nobre da Faculdade de
Medicina da Universidade Federal
de Minas Gerais, no dia 2 de abril ,
para participar do 2º Simpósio
Somiti Introdutório da Liga
Acadêmica de Medicina Intensiva
(Ligami). O evento tem o objetivo
de selecionar novos membros para

participar das atividades
teóricas e práticas da
Liga. 

Rogério de Castro
Pereira, presidente da
Somiti, participou da
abertura do evento,
enfatizando a importân-
cia da Liga Acadê-

mica para a
Somiti. “O
p r i n c i p a l
objetivo é
a p r o x i m a r
o estudante
da urgência
e emergência, incluin-
do a Medicina Inten-
siva, aprimorando os
conhecimentos teóri-
cos e práticos dos alu-
nos, visando uma for-
mação mais comple-
ta”, afirmou.

A Ligami passa a
contar, em 2012, com

novos coordenadores acadêmicos:
Fábio Duarte (3º ano FCMMG),
Isadora Miotto (5º período
UFMG), Leonardo Robleto (8º
período Unincor), Marcos
Barcelos (4º ano FCMMG) e
Raphael Romie (6º período
UFMG). 

Mais informações sobre a
Ligami no site www.somiti.org.br

2º Simpósio Introdutório da Ligami é sucesso de público

ligami

acadêmicos participaram em peso do Simpósio

da esquerda para direita: Fábio, Leonardo, alessandra,
Raphael e isadora
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matéria de capa 

Somiti agora tem Centro de 
Educação Permanente

No mês de março, a Sociedade
Mineira de Terapia Intensiva adquiriu o
Centro de Educação Permanente, com
o objetivo principal de oferecer forma-
ção aos intensivistas do estado. Dessa
maneira, a Sociedade continua a per-
petuar sua  a missão de promover o
contínuo treinamento e desenvolvi-
mento do profissional, atuando como
agente ativo na comunidade para a
promoção da saúde. O Centro de
Educação Permanente está localizado
à rua do Ouro, 136, 7º andar, no bair-
ro Serra, próximo ao Hospital Life
Center.  São 175,61 m² e quatro vagas
de garagem. 

O local será utilizado para pro-
mover a educação continuada dos
intensivistas, com a realização dos
cursos promovidos pela Somiti: BLS,
ACLS, Tenutti, FCCS, PVMA, USPI,
que poderão ser mais frequentes e
melhores. A área também poderá ser
utilizada para a realização de simpó-
sios, jornadas, congressos e eventos
científicos similares, além de possibi-
litar a criação e planejamento de
novos cursos.

“Essa iniciativa nos enche de orgu-
lho! Passaremos a oferecer educação
permanente aos intensivistas de
Minas, mantendo a política de benefí-
cios para os associados, que terão
descontos significativos nos cursos e
eventos”, afirma Rogério de Castro
Pereira, presidente da Somiti. Essa
aquisição valoriza pontos de destaque
da atual gestão. As aulas zelarão pela
valorização profissional e envolvimen-
to de todos os profissionais da área,
possibilitando a integração com
outras Sociedades, que também tra-
balham nas áreas de urgência e emer-
gência. Essa iniciativa irá trazer bene-
fícios à Medicina Intensiva de Minas,
com a sua valorização e fortalecimen-
to, e, consequentemente, efetivação
de novas parcerias.

Ainda segundo Rogério de Castro,
essa aquisição ilustra a relativa autono-
mia de Minas Gerais no cenário nacio-
nal, resultado da política de benefícios
para os associados, com os descontos
em cursos e eventos científicos. “O
reinvestimento nos sócios permitiu à
Somiti maior progressão em compara-
ção aos principais estados do país”, des-
taca.Para Fátima Lúcia Guedes Silva,
pediatra e vice-presidente da Somiti, a
compra do Centro de Educação

Permanente é mais um passo dado pela
Sociedade, mostrando a eficácia da
atual gestão. “Quem vai ganhar com
isso são os sócios, que terão descontos
e novas parcerias”, diz. 

A previsão de início dos cursos é
para o segundo semestre. “A ideia de
aquisição de um Centro de Educação
Permanente é recente, mas o que nos
permitiu concretizá-la foi o investi-
mento iniciado há 30 anos”, finaliza o
presidente .

presidente e vice-presidente da Somiti posam para foto na fachada do edifício



em dia com a notícia

Curso de ultrassonografia Winfocus 
marca presença em evento da ONU 

No dia 22 de março, foi realizada, na
sede da Organização das Nações Unidas
(ONU), em Nova York (EUA), a 12ª
Conferência Mundial Infopoverty, que
expõe o impacto que tecnologias mais
acessíveis e sustentáveis podem trazer no
cotidiano das pessoas. O uso da ultrasso-
nografia para atendimentos de urgência e
emergência, desenvolvido pela Winfocus
(instituição internacional), foi destaque na
programação. 

World Interactive Network Focused
on Critical Ultrasound (Winfocus) desen-
volve forte ação de disseminação dessa
metodologia em todo mundo. Inúmeras
evidências científicas começam a surgir, o
que demonstra a eficácia e a efetividade
na prática clínica com melhoria da gestão,
principalmente, na área de urgência e
trauma. “A utilização da tecnologia não é
especialista dependente e o impacto
financeiro sobre os custos de exames
complementares mostra-se vantajosa
para os provedores públicos e privados”,
assegurou Antônio Jorge de Souza
Marques, secretário de Estado de Saúde
de Minas Gerais. 

Segundo ele, a ultrassonografia forta-
lecerá sensivelmente a tomada de deci-
são do médico regulador a partir das
ambulâncias do SAMU 192. Localidades
remotas, com restrição de profissionais
de saúde, poderão utilizar a telemedicina

para a transmissão em tempo real. “Isso
possibilitará ao profissional obter uma
segunda opinião de especialistas à distân-
cia”, afirma. 

Desde março de 2010, a Somiti man-
tém, parceria com a Winfocus, oferecen-
do, em Belo Horizonte, o curso USPI -
ulatrassom para intensivistas, capacitando
médicos no atendimento a pacientes crí-
ticos.

“A tecnologia atuaria como se fosse
um novo estetoscópio, não veio para

substituir o clássico aparelho, mas sim
para fornecer mais informações em
tempo real ao médico que cuida do
paciente, permitindo que o diagnóstico
seja feito mais rapidamente e que não
haja atraso no início do tratamento, que
poderia implicar na morte do paciente”,
afirma José Muniz Pazeli Júnior, coorde-
nador do Winfocus Brasil e coordenador
do USPI. 

Luca Neri, diretor da Winfocus Milão,
também esteve presente ao evento. Ano
passado, foi palestrante do 12º Congresso
Mineiro de Terapia Intensiva, onde expla-
nou sobre todos os benefícios da utilização
da ultrassonografia. Segundo ele, o ultras-
som é um instrumento importantíssimo
para aumentar a qualidade e acessibilidade
à saúde mundial, onde menos de 20% da
população têm acesso a uma tomografia.
“Nesse contexto, a ultrassonografia se
torna uma excelente solução, pois tem um
custo muito menor, além de agilizar o
atendimento aos pacientes”, afirmou Nery
em sua palestra. 

O Infopoverty também contou com a
participação de Welfane Cordeiro Júnior,
coordenador de urgência e emergência
da Secretária de Estado de Saúde de
Minas Gerais. 
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O representante do Winfocus Brasil e coordenador  do curso USPI,  José Muniz

Pazelli, representou a Somiti na conferência

participantes da 12ª infopoverty 

infopoverty destaca a ultrassonografia como tecnologia acessível e sustentável 



O Hospital-Dia e Maternidade
Unimed-BH (HDMU) conta com uni-
dades de Medicina Intensiva que são
referência em gestações de alto risco e
que se destacam pelos investimentos
em humanização e pela gestão certifica-
da pelas normas da Organização
Nacional de Acreditação (ONA), no
nível de excelência, e também pela ISO
9001. 

As unidades possuem modernos
equipamentos e avançada estrutura.
São dez leitos no Centro de Terapia
Intensiva Adulto, sendo um deles reser-
vado para doenças infectocontagiosas.
Na Unidade de Cuidados Progressivos
Neonatais (UCP), são 30 vagas para
recém-nascidos, sendo 21 leitos de cui-
dados intensivos e nove de cuidados
semi-intensivos.

A equipe multiprofissional reúne
médicos intensivistas, pediatras e neo-
natologistas, consultores em
Cardiologia, Cirurgia Pediátrica,
Neurologia e Pneumologia, além de
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicó-
logos, nutricionistas, enfermeiros e téc-
nicos de enfermagem, farmacêuticos e
assistentes sociais. 

De acordo com a coordenadora do
CTI adulto, a especialista Maria
Aparecida Braga, os excelentes resulta-
dos comprovam a oferta de serviços de
qualidade, com menor custo assisten-

cial. A metodologia tem como base o
foco no paciente e abrange a continui-
dade do cuidado, o apoio emocional e
psicológico, a gestão dos sintomas que
considera o histórico clínico, além dos
sistemas de capacitação e apoio à equi-
pe. 

“Os profissionais são instruídos e
capacitados, favorecendo a assertivida-
de do trabalho e a integração da equipe
multiprofissional”, explica a coordena-
dora. Existem várias iniciativas vincula-
das à proposta de humanização, a
exemplo do Projeto Verdadeiro
Paciente, que tem como premissa valo-
rizar a identidade do paciente, resguar-
dando a sua individualidade e personali-
zando o atendimento. 

Bebês recebem cuidado
progressivo

A Unidade de Cuidados
Progressivos Neonatais (UCP) foi rees-
truturada em 2011, quando ganhou
espaço mais amplo e moderno, permi-
tindo que os pais permaneçam mais
tempo com o bebê. “Nossas premissas
envolvem a multidisciplinaridade e a
discussão de processos clínico-assisten-
ciais integrados, estabelecendo uma
linha de cuidado”, explica a coordena-
dora médica Rosilu Ferreira Barbosa. 

Entre as práticas em vigor na unida-
de, há o Protocolo da Dor, conduta que
se tornou referência de qualidade assis-

tencial em todo o hospital. A humaniza-
ção é uma iniciativa constante e pre-
sente em vários aspectos, como o
envolvimento direto e participativo dos
pais, que têm acesso livre à sala de
ordenha de leite materno, que conta
com a orientação de profissionais para
favorecer a coleta do leite e contribuir
para que a alimentação do bebê seja
prioritariamente realizada com o leite
materno.

Qualidade comprovada por
certificações

A gestão consistente, o alto padrão
assistencial, a integração entre os profis-
sionais, o planejamento estratégico e a
adoção de linhas de cuidado com con-
trole nos processos de assistência, asse-
guram o nível de excelência do Hospital-
Dia e Maternidade Unimed-BH.

A unidade é certificada há mais de
cinco anos pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA), com Nível III de
excelência e também pela ISO
9001:2000, que abrangem requisitos de
segurança, processo e melhoria contínua.
Em 2011, conquistou a recertificação pela
ISO 9001:2008 e pela ONA – nível III. 

O Hospital também é certificado
em conformidade com a ISO 31000,
norma que preconiza diretrizes de
gerenciamento de riscos; e com a ISO
14001:2004, que normatiza a gestão
ambiental.
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UTIs de Minas

Hospital-Dia e Maternidade Unimed-BH:
cuidados intensivos humanizados

Divulgação HDMU

Maria 
aparecida
Braga, 
coordenadora
do CTi adulto, 
e membros da
equipe  



estreitando laços

Fortalecimento da Terapia Intensiva
Pediátrica e Neonatal

No dia 15 de fevereiro, a pediatra e
vice – presidente da Somiti, Fátima
Guedes, se reuniu, com o presidente da
Sociedade Mineira de Pediatria, Paulo
Poggiali, e com a diretora de cursos de
reanimação neonatal da SMP, Marcela
Damásio. A reunião, que foi realizada no
Centro de Treinamento da SMP,  teve
como objetivo principal o estreitamento
de laços e parcerias entre as entidades.

“É extremamente importante forta-
lecermos a Medicina Intensiva Pediátrica
e Neonatal. A Somiti vem se preocupan-
do em fortalecer essa especialidade e
estimular a adesão dos intensivistas
pediatras neonatais nas suas ações e a
criação de uma parceria com a Sociedade
Mineira de Pediatria é essencial nesse
processo, já que as duas têm objetivos
semelhantes”, afirma Fátima Guedes. 

Fátima defende a necessidade de
Somiti e SMP trabalharem juntas no for-
talecimento da Pediatria e suas áreas de
atuação. Uma linha de atuação conjunta é
alinhar o calendário de eventos das duas
sociedades. Assim, os eventos não serão
duplicados, não haverá sobreposição de
temas e os palestrantes participarão das
programações científicas das duas
Sociedades. 

Segundo o presidente da SMP, Paulo
Poggiali, a relação com a Somiti sempre

foi considerada boa por parte da SMP e
incrementá-la apenas trará benefícios
para as crianças mineiras. “Todos os
eventos da SMP, como o XIII Congresso
Mineiro de Pediatria, a ser realizado
entre os dias 21 a 25 de abril, estão aber-
tos à participação do sócios da Somiti”,
destaca Poggiali. 

Na ocasião, Poggiali informou que o
Centro de Treinamento da SMP (inaugu-
rado em janeiro) está à disposição da
Somiti, para a realização de seus cursos e
reuniões.  

Para a vice-presidente da Somiti foi
um encontro bastante positivo. “Estamos
muito otimistas com essa nova maneira
de nos relacionar. Convido a todos os
intensivistas pediátricos e neonatais a par-
ticiparem da Somiti. Assim, poderemos
ser uma força a mais para trabalhar pela
valorização da Pediatria e suas áreas de
atuação”, finaliza. 

Para a vice-presidente da Somiti foi
um encontro bastante positivo. “Estamos
muito otimistas com essa nova maneira
de nos relacionarmos. Tenho absoluta
certeza de que haverá um fortalecimento
da especialidade”, diz. A meta da Somiti
é ter uma Terapia Intensiva Pediátrica e
Neonatal que preste um serviço de quali-
dade aos pequenos pacientes críticos e
para isso quanto mais parcerias existirem

maior o impacto na atenção à saúde
“Aproveito para convidar a todos os

intensivistas pediátricos e neonatais,aca-
dêmicos de medicina e residentes de
pediatria  a participarem da Somiti.
Assim, poderemos ser uma força a mais
para trabalhar pela valorização da
Pediatria e suas áreas de atuação”, finali-
za.

12Informativo da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva | Somiti

As duas Sociedades também defini-
ram a divisão dos cursos de Reanimação
Nenonatal (Nals) e de Reanimação
Pediátrica (Pals). Os dois continuam de
responsabilidade da SMP, podendo a
Somiti atuar com instrutores e também
na divulgação dos cursos. 

Já o curso de Ultrassonografia para
Emergencistas Pediátricos ficará sob a
responsabilidade da Somiti, quando for
realizado. 

Cursos de

Reanimação

Neonatal e

Pediátrico

paulo poggiali,
presidente da

SMp, Fátima
Guedes,

presidente
da Somiti,
e Marcela
damásio,

diretora de
cursos de

reanimação
nenonatal


