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Capacitação que salva vidas
(Aremg), Sociedade dos Acadêmicos de 
Medicina de Minas Gerais (Sammg) e So-
ciedade Mineira de Pediatria (SMP), além 
de instituições representativas da classe 
médica e entidades de ensino mineiras, que 
nos permitem fazer mais e melhor para 
nossos associados. Ressaltamos o grande 
impulso da Liga Acadêmica de Medicina 
Intensiva (Ligami), com estágio teórico-
prático e reconhecimento pela Aremg, com  
pontuação na prova de residência creden-
ciada pelo MEC. No ano de 2017 teremos 
novo impulso no estágio, com a parceria 
que estamos iniciando com o MG Trans-
plante, com estágio também neste serviço 
- área de atuação exclusiva dos intensivis-
tas e emergencistas.

Sabemos que a saúde no Brasil é per- 
meada por questões complexas que vão 
desde o envelhecimento da população e 
epidemias, até problemas de gestão, fi-
nanciamento e infraestrutura inadequada 
para a assistência. Nesse cenário, a sepse 
avançou em passos largos pelo país com 
um aumento de 300 mil para 700 mil ca-
sos nos últimos sete anos. Enquanto a co-
munidade acadêmica se debruça sobre as 
novas definições, papel importante para 
desenvolvimento e avanço das diretrizes, 
a Somiti, em parceria com a Associação 
Brasileira de Medicina de Emergência - 
Regional Minas Gerais (Abramede MG), 
Associação de Medicina Intensiva Brasi-

leira (Amib) e o Instituto Latino America-
no de Sepse (Ilas), trabalha para amplia-
ção do debate, capacitação profissional e 
orientação da população. Como você verá 
nesta edição, muito foi discutido e ponde-
rado diante da realidade local, ampliando 
os horizontes sobre o tema e adequação 
do atendimento. Dentre as iniciativas, a 
formação do grupo de protocolos colabo-
rativos que tem a sepse como tema inicial. 
Esperamos que cada um de nossos leito-
res seja um multiplicador das informações 
aqui apresentadas.

Neste ano também tivemos uma gran-
de perda com o falecimento da psicóloga, 
fundadora do departamento de psicologia 
da Somiti, Ana Maria Magalhães Pueyo. 
Profissional experiente e agregadora, en-
grandeceu a Somiti e a Amib enquanto 
esteve entre nós. Foi um privilégio tê-la 
conosco!

Mais uma vez, lembramos a todos de 
que a Somiti está de portas abertas aos 
profissionais da área da saúde que atuam 
na urgência, emergência e terapia intensi-
va. Somos inter e multiprofissionais. Acre-
ditamos que com a integração do trabalho 
seremos mais e melhor. Desta forma, 
agradecemos a todos os departamentos 
da Somiti pelo trabalho realizado e convi-
damos a todos os leitores para estarem co-
nosco: salvando vidas através do ensino! 
Boa leitura!

Dr. Hugo Urbano
Presidente Somiti  

Crédito: Douglas Barbosa

iniciativa valoriza conhecimento 
A Somiti deu início, dia 20 de setem-

bro, a campanha #obrigadosomiti. O 
objetivo é mostrar como o aprendizado 
adquirido pelo aluno, por meio dos cur-
sos da Somiti, muda sua atuação profis-
sional e permite que vidas sejam salvas.

Segundo o diretor de ensino da en-
tidade, Daniel Azevedo, a ideia nasceu 
para retribuir os esforços e o reconhe-
cimento dos alunos, que sempre enviam 
e-mails e publicam comentários no Fa-
cebook. “Acreditamos que por meio do 
conhecimento é possível salvar vidas. 
Resolvemos tornar público como fator 
motivacional para outros profissionais, 
além de valorizar a atuação de quem faz 

parte do time Somiti, cujos relatos são 
realmente emocionantes e gratifican-
tes”, conta Azevedo.

Para participar basta publicar o relato 
no Facebook e marcar #obrigadosomiti. 
Os depoimentos serão selecionados bi-
mestralmente e o escolhido no período 
receberá uma bolsa para um dos cursos 
ACLS, PVMA ou FCCS. Participe!

Período: Bimestral;
Cursos que participam da campanha: 
ACLS, PVMA ou FCCS;
Prazo para cursar: Um ano;
Os vencedores serão comunicados pela 
secretaria da Somiti por telefone.

Campanha

Caros colegas, 
O ano de 2016 foi de muitas realiza-

ções. Gostaríamos de destacar as Jornadas 
de Integração Somiti, em conjunto com 
as  Jornadas Abramed MG, promovidas 
nas cidades de Juiz de Fora, Muriaé, Pouso 
Alegre, Uberlândia e Governador Valada-
res, beneficiando profissionais de todas as 
regiões do nosso estado, levando eventos 
de alto nível científico para atualização 
dos profissionais que atuam na linha de 
cuidado dos pacientes críticos.

Tivemos também a realização de cur-
sos, atuação em eventos nacionais e in-
ternacionais nas diversas áreas. Destaque 
para as parcerias: Abramede, Associação de 
Apoio a Residência Médica de Minas Gerais  
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Congressos propõem reflexão 
sobre o cuidado do paciente

Dr. Frederico Bruzzi de Carvalho 
Presidente do Congresso da Abramede MG

Dr. Eduardo Fonseca Sad  
Presidente do Congresso da Somiti

tações via smartphones, facilitando a troca 
de conhecimentos e o esclarecimento de 
dúvidas.

 Somiti informa: Qual a importân-
cia deste primeiro congresso para a  
Abramede?

Frederico Bruzzi de Carvalho: A Abra-
mede precisa ser mais visível para a 
comunidade. Neste momento, somen-
te os médicos residentes de primeiro 
ano da especialidade e alguns poucos 
diretamente envolvidos a conhecem. 
O seu alcance potencial é enorme. Um 
congresso atrai pessoas, une interes-
ses, expõe ideias e gera frutos. A me-
dicina de emergência precisa disso, e 
a Abamede deve ser este facilitador e 
catalizador.

Somiti informa: Como acredita que 
a medicina de emergência evoluirá no 
país?

Frederico Bruzzi de Carvalho: A Me-
dicina de Emergência é uma especiali-
dade que existe desde os primeiros re-
gistros médicos. No entanto, no Brasil, 
só foi recentemente reconhecida como 
área do conhecimento e exercício pro-
fissional independente de outras es-
pecialidades. Nesta nova perspectiva, 
temos um imenso campo de trabalho, 
enormes nichos do conhecimento e es-
trutura de trabalho a enfrentar. 

Na minha opinião, a formação do 
profissional, do especialista, deve ser o 
caminho a ser trilhado. As residências 
médicas são estruturantes neste pro-
cesso. É essencial que os egressos des-
tes programas sejam excepcionais nos 
domínios cognitivos, habilidades e ati-
tudes. Com a diferenciação do profis-
sional, seguirá a adaptação das formas 
de trabalho e das estruturas de urgên-
cia e emergência. Mas isso demorará 
algumas gerações. Espero muito que, 
com a evolução da especialidade, se-
jam criados esquemas criativos e efi-
cientes de trabalho, fazendo com que 
os especialistas mantenham a energia 
da juventude, enquanto adquirem vi-
vência numa atividade entusiasmante, 
com remuneração proporcional à sua 
importância para o sistema de saúde.

A cada dois anos a Somiti se pre-
para para oferecer a mais de mil pro-
fissionais intensivistas, de várias 
especialidades (enfermeiros, fisio-
terapeutas, nutricionistas, médicos 
intensivistas e emergencistas, odon-
tólogos e psicólogos) um espaço de 
discussão científica sobre os prin-
cipais temas da especialidade, que 
envolvem o cuidado, cada vez mais 
humanizado e de qualidade, ao pa-
ciente crítico. 

Em 2017, o XV Congresso Mineiro 
de Medicina Intensiva e o I Congres-
so Abramede MG serão realizados, 
de 25 a 27 de maio, no Hotel Dayrrel, 
em Belo Horizonte. Aliado à iniciati-
va ocorrerá o ‘I Congresso Mineiro 
de Psicologia Hospitalar com ênfase 
em urgência, emergência e UTI’. Ao 
Somiti Informa, os presidentes dos 
eventos,  Eduardo Fonseca Sad e Fre-
derico Bruzzi de Carvalho, falaram 
sobre as perspectivas e propostas 
dos encontros.

Somiti informa: Qual o objetivo do 
XV Congresso Mineiro de Medicina  
Intensiva?

Eduardo Fonseca Sad:  Criar um fó-
rum para os nossos intensivistas e toda 
a comunidade da terapia intensiva. Por 
meio da troca de experiências, visamos co-
nhecer melhor o que está sendo feito em 
nosso Estado e melhorar o cuidado dentro 
da terapia intensiva, com humanização 
e, principalmente, com a qualidade no 
atendimento de nossos pacientes. É mui-
to importante que todos os profissionais 
envolvidos na terapia intensiva tenham 
essa clareza de pensamento, que é me-
lhorar a qualidade do atendimento com  
humanização.

Somiti informa: O que os participan-
tes poderão encontrar de novidades nes-
te evento?

Eduardo Fonseca Sad:  Para essa edi-
ção buscamos fazer um congresso bem 
interativo, com participação constante da 
plateia.  Para isso, vamos contar com a 
tecnologia, utilizar a internet e incluir vo-

Congresso:  
Informe-se!
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Entidades se mobilizam, debatem 
e orientam população

Durante todo o mês de setembro, 
a Sociedade Mineira de Terapia In-
tensiva (Somiti), em parceria com a 
Associação Brasileira de Medicina de 
Emergência – Regional Minas Gerais 
(Abramede), Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (Amib) e Instituto 
Latino Americano de Sepse (Ilas), in-
tensificou os debates sobre a sepse e 
promoveu ações científicas e de escla-
recimento à população.

 O Dia Mundial da Sepse, 13 de se-
tembro, foi criado para alertar sobre o 
cenário da síndrome que mata uma pes-
soa a cada segundo no mundo, cerca de 
15 a 17 milhões de casos registrados por 
ano, de acordo com o Ilas. Na data, o Ins-
tituto distribuiu cartilhas ao público lei-
go e enviou a mais de 1.700 instituições 
de saúde material específico aos profis-
sionais de emergência, pronto-socorro e 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 

Em Minas Gerais, a iniciativa con-
tou com a coordenação da Somiti, que 
participou de ação no Terminal Rodo-
viário de Belo Horizonte e promoveu 
o evento ‘Somiti/Abramede MG para 

a segurança assistencial’, no Conselho 
Regional de Medicina de Minas Gerais 
(CRM MG).  

A iniciativa, gratuita, foi coordena-
da pelo intensivista Saulo Saturnino e 
contou com a presença de estudantes, 
residentes, preceptores, enfermeiros, 
fisioterapeutas e outros profissionais 
da área da saúde, preocupados com o 
crescimento da doença e com dúvidas 
sobre entendimento e aplicação das 
novas diretrizes. Além da apresenta-
ção de Saturnino, houve palestra do 
geriatra Reginaldo Aparecido Valácio 
sobre protocolos colaborativos, segui-
da de fórum de discussão que abordou 
a atuação profissional frente aos es-
tudos e a educação para a comunida-
de. Também participaram do debate: 
Achilles Barbosa, Allana dos Reis Cor-
rêa, José Carlos Versiani, Joseph Fabia-
no Santos, Leonardo Paixão e Rogério 
de Castro Pereira, representando hos-
pitais das redes pública e particular.

O tratamento adequado nas pri-
meiras seis horas tem clara implica-
ção no prognóstico e na sobrevida dos  
indivíduos, conforme afirmou a ideali-

zadora do evento, gestora de qualidade 
da Somiti e presidente da Abramede/
MG, Maria Aparecida Braga. 

No dia oito de agosto, a Somiti já 
havia reunido médicos, acadêmicos e 
profissionais de saúde, no Centro de 
Inovação Unimed BH, para acompa-
nhar a vídeo-conferência promovida 
pela Amib, com a presença do profes-
sor britânico e autor do estudo ‘Sep-
se3’, Mervyn Singer. De acordo com 
Singer, o tema ainda está em evolução, 
mas é preciso conhecer a real incidên-
cia da doença. Para Braga, é necessá-
rio o envolvimento de todas as espe-
cialidades na disseminação do assunto 
junto aos seus pacientes. “Houve um 
aumento de 300 mil para 700 mil ca-
sos no Brasil nos últimos sete anos e o 
desconhecimento da população sobre 
os primeiros sintomas e, consequente 
atraso na procura de auxílio, é um dos 
entraves a serem vencidos.” 

Estudo do Ilas avaliou a mortalidade 
por sepse em indivíduos provenientes dos 
prontos-socorros e mostrou que 53,17% 
dos atendidos inicialmente em hospitais 
públicos vão a óbito, enquanto em servi-
ços particulares esse número é de 25,8%. 
Possíveis explicações para essa diferença 
incluem dificuldade no reconhecimento 
precoce e um número inadequado de pro-
fissionais nos hospitais públicos. 

O grupo de maior risco para o de-
senvolvimento da sepse é formado por 
crianças prematuras e abaixo de um 
ano e idosos acima de 65 anos, por-
tadores de câncer, pacientes com Aids 
ou que fazem uso de quimioterapia 
ou outros medicamentos que afetam 
as defesas do organismo contra infec-
ções, pessoas com doenças crônicas 
como insuficiências cardíaca e renal e 
diabetes, usuários de álcool e drogas, 
pacientes hospitalizados que utilizam 
antibióticos, cateteres e sondas. “Em-
bora não existam sintomas específi-
cos, todos os que estão com infecção e 
apresentam febre, aceleração do cora-
ção, respiração mais rápida e fraqueza 
intensa devem procurar imediatamen-
te um serviço de emergência ou o seu 
médico”, orientou o intensivista Saulo 
Saturnino. A Somiti destaca a relevan-
te contribuição do especialista para a 
realização das atividades relacionadas 
à sepse, em Minas Gerais.
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HOMENAGEM E PARCERIAS

somiti homenageia ana maria pueyo

Gestora recebe prêmio

Equipe desenvolve protocolos colaborativos

A Somiti perdeu, na manhã do dia cin-
co 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 profis-
sional, tendo fundado o departamento de 
Psicologia da entidade, em 1998, e por ele 
trabalhado por todos esses anos. Maga-
lhães deixa marido e dois filhos, a quem 

A Somiti e a Abramede MG promovem, 
em parceria com o Grupo Mais Evidências, 
desde o mês de outubro, reunião para dis-
cussão de desenvolvimento de protocolos 
colaborativos. Preceptores e residentes de 

terapia intensiva e emergência, coordena-
dos pelo Dr. Saulo Fernandes Saturnino e 
orientados pelos especialistas Dr. Reginaldo 
Aparecido Valacio e Dr. Leonardo Paixão, se 
reúnem na sede da Somiti/Abramede MG.

Segundo Valacio, os objetivos são: for-
mação de rede de aprendizado comparti-
lhado, desenvolvimento de competências 
no ecossistema das evidências e liderança 
compartilhada para implementação desses 
protocolos. O tema definido para o início 
dos trabalhos é sepse. A reunião é aberta aos 
preceptores e residentes dessas especialida-
des, que estão convidados para participar do 
projeto. Mais informações: (31) 3222-3172 

manifestamos nosso carinho.
Ana Maria Pueyo Blasco de Magalhães 

era mestre em Ciências da Saúde pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, na Fa-
culdade de Medicina. Psicóloga pela Univer-
sidade FUMEC de Belo Horizonte, Minas 
Gerais. Especialista em Psicologia Clínica, 
Hospitalar, Saúde Pública e Emergências. 
Membro da Associação Brasileira de Medi-
cina Intensiva, no Departamento de Psicolo-
gia. 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. Responsá-
vel por estudos em educação em simulação, 
comunicação e cuidados paliativos na área da 
saúde. Ampla experiência docente nas discipli-
nas de humanização assistencial em urgência, 
emergência e trauma. Intervenções psicoló-
gicas em Unidade de Tratamento Intensivo e 
dinâmica do trabalho do psicólogo em emer-
gências e desastres. Membro da Comissão de 
Emergência e Desastres do Conselho Regional 
de Psicologia de Minas Gerais.

Ana Maria Pueyo Blasco de Magalhães

A diretoria da Somiti se reuniu, 
no dia 13 de dezembro, com repre-
sentantes do MG Transplantes. Com 
a parceria, integrantes das ligas aca-
dêmicas das duas instituições re-
ceberão treinamentos da Somiti e 
poderão participar das diversas ati-
vidades propostas.

De acordo com a gestora de qua-
lidade da Somiti, Maria Aparecida 
Braga, a parceria vai ao encontro das 
ações da entidade de estímulo e for-
mação adequada dos acadêmicos, bem 
como salvar vidas. 

O MG Transplantes é composto por 
centros de notificação, captação e dis-
tribuição de órgãos na região Metro-
politana de Belo Horizonte, Zona da 
Mata, Sul, Oeste, Nordeste e Leste do 
estado. É responsável por coordenar 
a política de transplantes de órgãos e 
tecidos em Minas Gerais, regulando o 
processo de notificação, doação, distri-
buição e logística, avaliando resultados 
e capacitando hospitais e profissionais 
afins na atividade de transplantes.

A gestora de qualidade 
da Somiti e presidente da 
Abramede MG, Maria Apa-
recida Braga, recebeu no dia 
cinco de dezembro, em São 
Paulo, o ‘Prêmio IESS de 

Produção Científica em Saúde Suplementar’. 
O trabalho premiado foi: ‘Influência das In-
fecções Relacionadas à Assistência no Tempo 

parceria com mG 
transplantes

de Permanência e na Mortalidade Hospitalar 
Utilizando a Classificação do Diagnosis Rela-
ted Groups Como Ajuste de Risco Clínico’.

Realizada anualmente, a iniciativa do 
Instituto de Estudos de Saúde Suplementar 
(Iess) tem o objetivo de promover a pesquisa 
e valorizar trabalhos com qualidade técnica 
e capacidade de contribuir para a evolução 
do setor de saúde suplementar.

Acesse o trabalho 
premiado:
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abramede mG marca presença no
Congresso Brasileiro de medicina de Emergência

O V Congresso Brasileiro de Medici-
na de Emergência Adulto e Pediátrico, 
realizado, entre 20 e 23 de setembro, em 
Porto Alegre, reuniu mais de 2500 pes-
soas entre congressistas, conferencistas 
e convidados internacionais. A Associa-
ção Brasileira de Medicina de Emergên-
cia – Regional Minas Gerais (Abramede 
MG) foi representada por sua presiden-
te, Maria Aparecida Braga, e pelo vice-
presidente, Marcus Vinícius Melo de 
Andrade, ambos membros da Sociedade 
Mineira de Terapia Intenviva (Somiti).

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

Os representantes da Abramede MG 
participaram ativamente da grade do 
Congresso, do encontro das regionais 
e da Assembleia Geral Ordinária, onde 
foram definidas as datas dos próximos 
encontros. Minas Gerais sediará o VII 
Congresso Brasileiro, em 2020, após o 
VI encontro, em Fortaleza. “Esta refe-
rência foi concedida por todo esforço 
desempenhado pela Abramede Minas, já 
na VI Jornada de Emergência de Minas 
Gerais  e em organização do I Congres-
so Mineiro de Medicina de Emergência, 
a ser realizado em Belo Horizonte, nos 

avaliação de variáveis clinico-
labotoriais e de biomarcadores 
hmGB1 e iL-6 em pacientes cirróti-
cos com hemorragia digestiva alta

Área: Hospitalar

MARCUS VINICIUS MELO DE ANDRADE 
Celio Geraldo de Oliveira Gomes
Tamiris de Paula Silva
Camilla Ribeiro Lima Machado
Vanuza Chagas do Nascimento
Eduardo Garcia Vilela

Introdução: varizes esofagogástricas são a maior 
causa de morbimortalidade em cirróticos. Está pre-
sente em 25 a 40% e cada episódio de sangramento 
associa-se a mortalidade de 10 a 20%. Complicações 
associadas ao sangramento também contribuem para 
mortalidade. Objetivo: identificar fatores clínico-la-
boratorias associados às complicações, infecção, inju-
ria renal aguda(IRA) e encefalopatia hepática(EH) e 
à mortalidade, assim como avaliar a participação de 
biomarcadores, High Mobility Group Box 1(HMGB 1) e 
interleucina-6(IL-6) como preditores. Método: estudo 
prospectivo, observacional que incluiu pacientes com 
cirrose hepática na fase aguda do sangramento.

Variáveis idade e gênero e clínicolaboratoriais 
(Child-Pugh, MELD, MELD-Na, infecção, IRA, EH, 
tempo de internação, mortalidade, hemoglobina e 
plaquetas à admissão e após 48H, além das dosagens 
de HMGB 1 e IL-6) foram registradas no SPSS21. Tes-
te de X2 foi utilizado para associação entre variáveis 
(p<0,20 na análise univariada foi utilizado no mode-
lo de regressão logística). Ao final, p< 0,05 foi con-
siderado significante. Definidos pontos de corte para 
HMGB 1 e IL-6 pela curva ROC e realizada correlação 
pelo Coeficiente de Spearman. Resultados: 32 pacien-
tes com média de idade de 52 anos(±5), 20(62,5%) 
masculinos. Álcool e VHC foram as principais causas 
de cirrose. O MELD médio foi de 17,53(±5), MELD-
Na 20,63(±6,06) e 17(53%) pacientes eram Child 
C e 13(40,6%) Child B. A mediana do tempo de in-
ternação foi de 8 dias(5-17). Complicação infecciosa 
esteve presente em 9(28,1%), EH em 9(28,1%), IRA 
em 6(18,1%) e 4 pacientes evoluíram para o óbito. 
A mediana do nível sérico de HMGB1 foi de 1487pg/
mL(0,1-8593,1) e da IL-6 foi de 62,1pg/mL(0,1-1102,4). 
As variáveis MELD, MELDNa, HMGB 1 e transfusão de 
hemácias entraram no modelo inicial de avaliação dos 
desfechos, contudo não se mantiveram com valor de 
p < 0,05 no final.

Os níveis séricos de HMGB 1 apresentaram as se-
guintes sensibilidade e especificidade: 75% e 93%(p= 
0,01) para mortalidade, 100% e 100% (p=0,00) 
para infecção, 83% e 89%(p=0,04) para IRA, 79% e 
59%(p= 0,63)para EH; a IL-6: 100% e 0,69%(p=0,03), 
41% e 59%(p=0,137), 80% e 72%(p=0,045), 63% e 
0,46%(p=0,482), respectivamente. Rho de Spearman 
foi 0,366. Conclusões: Não foi possível identificar fa-
tores associados à mortalidade e às complicações após 
realização da regressão logística, contudo, a HMGB 1 
desempenhou bom papel na predição da mortalidade , 
infecção e IRA e a IL-6 na mortalidade e infecção.

dias 25, 26 e 27 de maio, em conjunto 
com a Somiti. Destaque também para o 
trabalho 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 clínicola-
boratoriais e de biomarcadores HMGB1 
e IL6 em pacientes cirróticos com he-
morragia digestiva alta’.

Segundo o presidente da Abrame-
de, Luiz Alexandre A. Borges, a me-
dicina de emergência saiu fortalecida 
deste encontro, com a motivação e 
a confiança de que este é o caminho 
para garantir a devida valorização 
profissional e a segurança do paciente. 
“Tenho certeza de que estamos cons-
truindo um novo cenário para as emer-
gências brasileiras, um novo momento 
para os profissionais que atuam nesta 
área e para todos os pacientes que dela  
necessitam”.

Em 2020, Minas Gerais sediará evento  
nacional da especialidade.

Da esquerda para direita: Fábio Atsuhiro Kimura, Daniel de Castro Azevedo, Maria Apa-
recida Braga, Marcus Vinícius Melo de Andrade, Welfane Cordeiro Júnior e Rogério de 
Castro Pereira, diretores da Abramede MG.
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Tiveram continuidade em 2016 as 
Jornadas de Integração Somiti e Abra-
mede MG. Os encontros foram realiza-
dos em Juiz de Fora, 11 e 12 de março, 
Muriaé, 13 e 14 de maio, Pouso Alegre, 
9 e 10 de setembro, Governador Valada-
res, 29 e 30 de setembro, Uberlândia, 28 
e 29 de outubro.

O presidente da Somiti, Hugo Urbano, 
disse que a entidade vem alcançando o 
objetivo de levar conhecimento aos profis-
sionais e promover a troca de experiências 
em todas as regiões do estado. Os partici-
pantes elogiaram a iniciativa. “Um final de 
semana que valeu muito a pena. Reencon-
trar amigos, fazer novos e aprender mui-
to! Obrigado Somiti por trazer renomados 
profissionais para dividir conosco suas 
experiências. Saímos melhores e nossos 

Cidades mineiras recebem  
Jornadas

pacientes agradecem. Que venham muitos 
encontros”, disse o fisioterapeuta Marcelo 
Zager, de Pouso Alegre. 

A vice-presidente da Somiti, Ama-
rilis Batista, ressaltou que todos os 
integrantes da entidade, que inclui o 
departamento de Pediatria, estão en-
volvidos na proposta de parceria So-
miti/Abramede MG, “de integrar toda 
Minas Gerais, com divulgação do co-
nhecimento e participação ativa das 
suas Regionais, objetivando a segu-
rança do paciente”.

Os participantes das Jornadas re-
ceberam o livro ‘Emergências Médicas 
Terapia Intensiva’, idealizado e orga-
nizado pelo intensivista José Luiz Rat-
ton, precursor da medicina intensiva 
no Brasil. 

O SERVO-air é projetado para acompanhar as mudanças constantes do ambiente clínico. A turbina 
elimina a necessidade de cilindros pesados de gases, permitindo que o SERVO-air acompanhe o 
paciente pelo hospital com maior facilidade. As baterias são fáceis de trocar, mesmo durante o trans-
porte e exibem a carga restante em minutos.

Entre em contato com nosso distribuidor local:
Global Medical 
Phone:  +55 (31) 2515-3140
www.globalmedical.com.br

A passion for life transforms lives everyday

Liberating performance
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somiti orienta população

semana do  
Conhecimento UFmG

A Somiti participou em 2016 de 
diversas ações direcionadas ao públi-
co leigo, visando acolher as pessoas 
e esclarecer, dentro da especialidade, 
sobre a melhor maneira de prevenir 
doenças. 

 No dia 27 de agosto, integrou a VII 
edição do ‘Saúde na Praça’, na Praça da 
Liberdade, em Belo Horizonte. O even-
to recebeu mais de duas mil pessoas, 
que buscaram informações sobre pre-
venção e tratamentos de doenças, de 

Entre os dias 17 a 21 de outubro 
a Somiti participou com treinamen-
tos para leigos e profissionais da 
saúde na ‘Semana do Conhecimen-
to da UFMG’, em parceria com a So-
ciedade Mineira de Pediatria (SMP). 

Nesta 25ª edição, a Univer-
sidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) expôs ao público cerca 
de três mil trabalhos vinculados 
ao ensino, à pesquisa e à exten-
são, com a proposta de realizar 
uma reflexão sobre a diversida-
de do conhecimento produzido e 
compartilhado pela universidade 
em diálogo com setores da socie-
dade. A Somiti e a SMP promo-
veram turnos de treinamento de 
RCP com as mãos, DEA e Sepse, 
no hall da Faculdade de Medicina 
da UFMG.

Fotos: Clóvis Campos/AMMG

8h às 13h. A ação foi promovida pela 
Associação Médica de Minas Gerais 
(AMMG). A Somiti se destacou com 
um amplo espaço, onde ensinou ma-
nobras de ressuscitação cardiopulmo-
nar. Mais de 200 pessoas foram trei-
nadas e poderão ser multiplicadoras 
do conhecimento junto aos amigos e 
familiares. No palco, instrutores es-
clareceram dúvidas, demonstraram 
a RCP e bailarinos se apresentaram, 
mostrando o ritmo adequado da ativi-
dade. Além de médicos, a Somiti con-
tou com a participação de sua equipe 
multiprofissional e estudantes de me-
dicina e enfermagem.

A gestora de qualidade da Somiti e 
diretora da AMMG, Maria Aparecida 
Braga, explicou que “é fundamental 
que o próprio cidadão se apodere de 
sua saúde, ou seja, que ele mesmo en-
tenda que é necessário cultivar bons 
hábitos.” Braga  reforça que a Somiti 
promove diversas ações para a comu-
nidade e empresas interessadas em 
levar o RCP para treinamento de seus 
funcionários podem entrar em conta-
to pelo telefone: (31) 3222-3172.

Entidade realiza 
hanDs OnLY

Do dia 17 ao dia 25 de outubro 
a equipe da Somiti participou 
de diversas ações direcionadas 
ao público leigo e profissionais 
de saúde. A agenda incluiu BLS, 
Hands Only e muita vontade de 
capacitar pessoas para salvar 
vidas. Ao todo foram mais de 
2.400 pessoas treinadas em me-
nos de 10 dias.

Dentre os eventos: ‘Feira Na-
cional de Empreendedorismo’, 
‘Giro de Profissões’, da Facul-
dade Pitágoras, encontro com 
alunos da Faculdade Estácio de 
Sá e ‘Circuito Odontológico’, em 
comemoração ao Dia do Dentis-
ta (25 de outubro). 

Cursos realizado em 2016
ACLS 109

ACLS EP 2

BLS 27

CITI 1

ECTE 3

FCCS 6

GASU 1

MAVIT 19

PVMA 14

TINP 3

USPI 3

Quantidade de alunos por 
curso no ano de 2016

ACLS 2.353

ACLS EP 36

BLS 550

CITI 31

ECTE 50

FCCS 140
GASU 13
MAVIT 220

PVMA 286

TINP 59

USPI 60
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Entidade firma parceria com sociedade 
de acadêmicos

montes Claros tem  
‘rCp na Escola’

De 29 de setembro a 1º de outu-
bro, a Sociedade de Acadêmicos de 
Medicina de Minas Gerais (Sammg) 
realizou o maior evento acadêmico 
do país. A Somiti participou da ini-
ciativa, que foi promovida em con-
junto com a Associação dos Estudan-
tes de Medicina do Brasil (Aemed-Br) 
e a Associação Brasileira das Ligas 
Acadêmicas de Medicina (Ablam), na 
sede da Associação Médica de Minas 
Gerais (AMMG).  

A ação envolveu o V Congresso 
Sammg, I Congresso Brasileiro dos 
Acadêmicos de Medicina e IV Con-
gresso Brasileiro das Ligas Acadêmi-
cas de Medicina. A temática central 
utilizada foi ‘Medicina, o desafio de 
integrar’. “Pensamos em uma pro-
gramação que permitisse aliar a  
teoria à prática. Unimos as mais di-
versas áreas da medicina de forma 
multi e interdisciplinar. Tal desafio 
foi conquistado por meio de ativida-
des simultâneas e complementares 
oferecidas ao longo do congresso, 
onde pudemos contar mais uma vez 
com a Sociedade de Medicina Inten-
siva”, disse o presidente da Sammg, 
André Marins.

Filipe Naback, presidente do con-

gresso, afirmou que o encontro foi 
preparado com muita dedicação, 
tendo confirmados grandes nomes 
da medicina mineira e do Brasil. “O 
evento trouxe uma estrutura inova-
dora. Buscamos aprimorar o padrão 
de qualidade já existente, e colocar 
em prática nosso desafio em cons-
truir uma medicina mais qualifi-
cada desde a formação acadêmica. 
Tivemos um ambiente excepcional 
de incentivo à produção científi-
ca, entretenimento, atualização e  
networking, com impacto social di-
reto frente às ações beneficentes 
presentes no congresso”.

Parceria entre a faculdade Pitá-
goras e a Somiti, em Montes Cla-
ros, está capacitando e certificando  
alunos no BLS. O nome do projeto é 
‘RCP na  Escola’.

Segundo o coordenador da ini-
ciativa, o intensivista Luis Ernani 
Meira Júnior, o objetivo é replicar 
o conhecimento para outros alunos 
da faculdade por meio de integran-
tes de várias ligas acadêmicas. “O 
projeto visa divulgar a importância 
do ensino do suporte básico de vida 
a toda população, procedimento 
simples que salva vidas. É impor-
tante termos um núcleo da Somi-
ti em Montes Claros, garantindo a 
qualidade na formação desses pro-

fissionais”, complementa.
A gestora de qualidade da So-

miti, intensivista Maria Aparecida 
Braga, ressalta que a Somiti tem 
como premissa salvar vidas através 
do ensino. Entidade sem fins lucra-
tivos, transforma todo o recurso 
arrecadado em benefícios para o 
treinamento de acadêmicos e pro-
fissionais de saúde, visando a se-
gurança do paciente.  “O valor do 
investimento do BLS da Somiti cor-
responde exclusivamente ao custo 
da estrutura necessária para a sua 
realização, facilitando e incentivan-
do a capacitação dos alunos com o 
alto padrão de qualidade Somiti.

 Mais informações: (31) 3222-3172

ventilação mecânica 
em Juiz de Fora

Nos dias dois e três de setembro, 
especialistas em ventilação mecânica 
estiveram em Juiz de Fora para o III 
Curso de Ventilação Mecânica em UTI. 
A coordenação foi do intensivista Bru-
no do Valle Pinheiro.

A programação foi enriquecida com 
a participação dos palestrantes Ale-
xandre Marini Ísola (São Paulo), Pablo 
Cardinal Fernandez (Madri) e Marco 
Antônio Soares Reis (BH). O evento 
aconteceu no Centro de Convenções 
do Independência Trade Hotel e o con-
teúdo trouxe desde os procedimentos 
iniciais do paciente com insuficiência 
respiratória hipercápnica, até sedação, 
analgesia, indicação de traqueostomia 
na UTI e pneumonia associada à venti-
lação mecânica.
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pediatria integra centenário
De 30 de agosto a dois de setem-

bro, a Somiti participou do ‘Congres-
so Interdisciplinar de Perinatologia 
- Centenário da Maternidade Hilda 
Brandão’, promovido pelo Instituto de 
Ensino e Pesquisa Santa Casa BH. 

A vice-presidente da Somiti, Ama-
rilis Batista Teixeira, representou a 
entidade. Ela proferiu a palestra: “O 
que o intensivista espera da equipe na 
sala de parto”. Em suas palavras, pre-
feriu falar: “O que o recém-nascido es-
pera da equipe na sala de parto, neste  
período crítico para eventos irrever-
síveis do desenvolvimento”. A espe-
cialista enfatizou a necessidade de 
utilização de ‘boas práticas’ desde o 
período antenatal, no peri e neonatal, 
para que se evitem sequelas como dis-
plasia broncopulmonar, retinopatia da 
prematuridade e paralisia cerebral. 

De acordo com o superintendente 
geral do Grupo Santa Casa BH, Porfí-
rio Andrade, o evento é um marco co-

memorativo dos 100 anos da Materni-
dade Hilda Brandão: “Com a parceria 
das sociedades médicas, como Somiti 
e Pediatria, promovemos a atualização 
e o debate de ideias, buscando a exce-
lência na formação dos profissionais 
de perinatologia e da prática médica”, 
afirmou Andrade.

A vice-presidente da Somiti, Amarilis Teixeira, 
participou da cerimônia de abertura.

Enfermagem promove piCC Us

O departamento de enfermagem da 
Somiti se destacou, dentre outras ati-
vidades, pela realização do curso ‘PICC 
US’ (Peripherally Inserted Central Ve-
nous Catheter Ultrassom). O progra-
ma foi bastante elogiado pelos alunos 
que participaram da primeira edição, 
realizada em setembro.  Coordenam 
o curso o médico José Muniz Pazeli 
Júnior e o enfermeiro Vitório Guedes 
Gomes. Novas turmas estão previstas 
para 2017.

Gomes explica que o cateter central 
de inserção periférica (PICC) é reconhe-

cido por ser seguro, apresentar menores 
taxas de complicações e por ser de me-
lhor custo benefício em relação aos de-
mais acessos venosos centrais. “Quando 
inserido com a técnica de micropunção 
guiada pelo ultrassom (US) os resulta-
dos são ainda melhores, pois os catete-
res são inseridos em sua maior parte na 
primeira punção e em vasos mais cali-
brosos, logo após a fossa antecubital, o 
que reduz a dor do paciente, o tempo do 
procedimento e, consequentemente, os 
eventos adversos mecânicos e infeccio-
sos relacionados.”

alunos elogiam a 
somiti nas redes 
sociais

Vinícius Chinellato 

ACLS BH, parabéns! Vou acom-
panhar a página para manter 
atualização e novos cursos.

Jorge Barros

Sou de Manaus e fiz o curso 
FCCS, curso fantástico, pre-
ceptores altamente especiali-
zados e extremamente didá-
ticos, parabéns.

Camila Machado

Adorei o ACLS na cidade de 
Patos de Minas. Indico aos 
profissionais fazerem o curso 
com eles. Muuuito bom!

Thiago Campos 
Cabral

SOMITI sempre excelente!! 
ACLS em Lavras/MG, tudo de 
bom. Instrutores nota 1000

Quem acompanha a Somiti nas 
redes sociais recebe informações 
sobre cursos, eventos e o setor de 
saúde. No Facebook muitos são os 
comentários dos alunos.

Confira alguns depoimentos:



11

INFORMATIVO DA SOCIEDADE
MINEIRA DE TERAPIA INTENSIVA

PICC

LS EP 

US
PI

AVIT 
GASU 

ATLS
S-AED ACLS

BLS 

CITI

ECTE 

FC
CS

 PVMA

TINP
PALS 

PI

ACLS 
US

PI

MAVIT
GA

AT
HS-AECI

TI
N 

ECT

PI
CC

 
 

ECTE

PI
CC

 ECTE P

 

AC

BLS

C

PV

T
P

www.somiti.org.br 

e confira a agenda 
completa de cursos 

e eventos

Acesse:

SERVIÇO

Centro de treinamento
O primeiro Centro Mineiro de Trei-

namento em Urgências, Emergências  e 
Medicina Intensiva oferece aos alunos da 
Somiti toda a estrutura necessária para a 
capacitação profissional. O Centro de Trei-
namento (CT) da Somiti está localizado no 
bairro Serra, em Belo Horizonte, em um 
imóvel com mais de 170 m².

O local é utilizado para promover a 
educação continuada dos intensivistas, 
com a realização dos cursos de imer-
são em instalações apropriadas. São 
cinco salas com capacidade para até 60 

pessoas, com conforto e qualidade. Em 
2016 foram treinados no CT mais de 2 
mil alunos e a previsão para 2017 é para 
expansão do número de cursos promo-
vidos na estrutura própria.  

EXpEDiEntE sOCiEDaDE minEira DE tErapia intEnsiva - BiÊniO 2016/2017

CURSOS ECTE
Fábio Kimura
CURSOS GASU
Welfane Cordeiro Júnior
CURSOS FCCS
Cíntia de Souza Ferreira
Leandro Braz de Carvalho
CURSOS MAVIT
Hugo Corrêa de Andrade Urbano e Leandro
Pereira Vieira
CURSOS PICC US
Vitório Gomes
CURSOS PVMA
Hugo Corrêa de Andrade Urbano
CURSOS RCP
Maria Aparecida Braga
CURSOS TENUTI
Marcelo Mascarenhas Corrêa
CURSOS TINP
Luiz Eduardo Parreiras Tálamo
CURSOS USPI
José Muniz Pazeli Júnior

COMITÊ DE ESPECIALIDADES MÉDICAS 
DA UNIMED BH
Fátima Lúcia Guedes Silva
Hugo Urbano
José de Freitas Teixeira Júnior
Lucas Viegas Martins
Maria Aparecida Braga
Rogério de Castro Pereira 

REPRESENTAÇÃO JUNTO À AMIB
Titulares
Aline Camille Yehia
Frederico Bruzzi de Carvalho
Jorge Luiz da Rocha Paranhos
Maria Aparecida Braga
Rogério de Castro Pereira

Suplentes
Cintia de Souza Ferreira
Gutemberg Lavoisier da Cruz
Júlio César Veloso
Leandro Braz de Carvalho
Petrônio Generoso Thomaz

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
Hugo Corrêa de Andrade Urbano

DEPARTAMENTOS
Departamento de Formação do Intensi-
vista e Ligas de urgência, emergência e 
Terapia Intensiva
Maria Aparecida Braga
 
Departamento de Acadêmicos 2016/2017
Elisa Maria Reis dos Santos
Lilia Gama de Pinho
Pedro Henrique Machado
Rafael Cirilo Moura

Departamento de Enfermagem
Vitório Guedes Gomes
Thais Oliveira Gomes

Departamento de Fisioterapia
Thaís Nascimento Albano Falcão
Daniel da Cunha Ribeiro

Departamento de Fonoaudiologia
Luiza do Carmo Costa
Maria Carolina de Lima Faria

Departamento de Pediatria
Marcus Angelus Jannuzzi de Oliveira

Departamento de Neonatologia
Amarílis Batista Teixeira

Departamento de Odontologia
Alessandra Figueiredo de Souza

Departamento de Psicologia aplicada a
Medicina Intensiva
Tárcia Regina Coura Dutra

Linhas de pesquisa Educação cursos AHA 
Coordenador:
Raphael Augusto Gomes de Oliveira

Sepse 
Coordenador: Saulo Saturnino

Linha de pesquisa Sepse
Saulo Saturnino

CURSOS
CURSOS ACLS – BLS
Maria Aparecida Braga
Daniel de Castro Azevedo
Erika Azevedo Leitão Mássimo
CURSOS ACLS EP
Maria Aparecida Braga
CURSOS CITI
Hugo Corrêa de Andrade Urbano
Thaís Falcão
CURSOS CITIN
Jorge Luiz da Rocha Paranhos

CONSELHO CONSULTIVO E FISCAL
Fátima Lúcia Guedes Silva
Hermann Alexandre Vivacqua von
Tiesenhausen
Marcelo Mascarenhas Corrêa
Marco Antônio Soares Reis
Maria Aparecida Braga
Rogério de Castro Pereira
Valmy Lessa Couto Filho
Waldemar Henrique Fernal

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente
Hugo Corrêa de Andrade Urbano

Vice-Presidente
Amarílis Batista Teixeira

Diretor Secretário Geral
Leandro Braz de Carvalho

Diretor 1º Tesoureiro
Rogério de Castro Pereira

Diretor 2º Tesoureiro
Frederico Rodrigues Anselmo

Diretor Científico
Jorge Luiz da Rocha Paranhos

DIRETORIA AMPLIADAS
REGIONAIS FILIADAS
TRIÂNGULO
Gutemberg Lavoisier da Cruz
SUL
José Tasca 
Marcel Lopes Resende 
ZONA DA MATA
Bruno Licy Gomes de Mello
NORTE 
Luiz Ernani Meira Júnior
ALTO SÃO FRANCISCO
Marcos Agnelo de Abreu Matoso
VALE DO AÇO 
Cybelle Augusta Vasconcellos Castro
NORDESTE 
Sérgio de Azevedo Naves
CAMPOS DAS VERTENTES 
Anderson Tavares Rodrigues
CENTRO OESTE 
Marco Antonio Ribeiro Leão
PRESIDENTE DO CONGRESSO MINEIRO
Eduardo Fonseca Sad
PRESIDENTE DAS JORNADAS
INTEGRAÇÃO SOMITI
Presidentes das Filiadas ou designado pela
Diretoria Executiva

Jornalista Responsável: Daniela Colen | MTB 6966JP

Projeto gráfico/diagramação: Valéria Paiva

Tiragem: 3.500 exemplares

Endereço: Av. João Pinheiro, 161, /T05 – Centro – CEP 30130-180

Belo Horizonte/MG – somiti@somiti.org.br

Telefones: 31 3222-3172 / 3247-1645 / 9202-0432

CUrsOs E EvEntOs




