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editorial

Base sólida para crescer
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expediente

Colegas, mais um ano se finda e é o momen-
to de reflexão sobre a atuação da diretoria da
Somiti. Muitas realizações importantes e muitos
desafios ainda a serem cumpridos. Hoje, temos a
satisfação de ter uma Sociedade saneada financei-
ramente, graças ao trabalho de todas as gestões
anteriores e continuado pela atual.
A partir disso, temos uma base sóli-
da para crescer. 

A aquisição do Centro de
Treinamento vai proporcionar o
acesso de mais intensivistas aos
nossos cursos de imersão, a reali-
zação do FDM , o Simpósio de
Ultrassonografia para as Urgências,
o curso Somiti para Residentes e
Especializandos em Terapia
Intensiva, a atuação da Liga
Acadêmica de Medicina Intensiva
(Ligami), a oportunidade de estágio para os acadê-
micos em centros de terapia intensiva e as parce-
rias com a Associação de Apoio à Residência
Médica de Minas Gerais (Aremg), com o CRMMG,
Fundação Unimed e a Sociedade  Mineira de
Pediatria,  dentre outras, foram grandes avanços

realizados pela Somiti em cumprimento às suas
metas de difundir conhecimento  em terapia inten-
siva, melhorando a performance dos colegas inten-
sivistas. 

Destaca-se, também, a visita ilustre da direto-
ria da AMIB, que nos deixou extremamente orgu-

lhosos, onde tivemos a opor-
tunidade de mostrar  os nos-
sos processos de trabalho, o
Projeto de Qualidade tão bem
trabalhado pela Dra Maria
Aparecida Braga, além de
compartilhar nossas dúvidas e
sonhos junto aos doutores
Fernando Suprarregui, Marcus
Januzzi e  Moysés Damasceno,
junto com o Sr Antônio Peres.  

A realização do curso de
Emergências Clínicas e

Traumáticas para Enfermeiros tornou-se um dife-
rencial da Somiti e depositamos muita energia para
que ele se perpetue. Teremos ainda o curso de
Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrico (TINP)
como inovação na Somiti.  

Nosso Congresso, em maio de 2015, será

muito interessante, com convidados nacionais e
internacionais, cursos de imersão e salas interdisci-
plinares que, com certeza, contribuirão para o apri-
moramento da atuação das equipes na Terapia
Intensiva, porque ninguém trabalha sozinho. O cui-
dado deve ser integral!  

Esses resultados foram possíveis graças à pro-
fissionalização da Somiti. Em 2015, teremos ainda
muitos desafios!

O Governo Federal vem sinalizando mudan-
ças na atuação médica, na titulação e teremos de
estar preparados para os enfrentamentos que pos-
sam vir. Precisamos rediscutir o modelo remunera-
tório ao qual somos subjugados nos hospitais priva-
dos, brigar pela carreira de médico no SUS. Enfim,
são tantas coisas ainda por resolver, mas tenho cer-
teza de que, unidos e participativos, conseguiremos
seguir em frente.

Um bom Natal e um Ano Novo com muito
vigor e energia!

Fátima Lúcia Guedes Silva
Presidente da Sociedade Mineira de
Terapia Inteniva
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agenda 

Agenda Estadual 2014 
Todas as terças-feiras – Curso Somiti preparatório para Prova de Título em Medicina Intensiva Belo Horizonte/MG

Todas as terças-feiras – Reunião Administrativa Belo Horizonte/MG

18 e 19 de dezembro de 2014 - Advanced Cardiac Life Support (ACLS) Ipatinga/MG 

20 e 21 de dezembro de 2014 - Advanced Cardiac Life Support (ACLS) Ipatinga/MG 

20 de dezembro de 2014 – Basic Life Support (BLS) Belo Horizonte/MG

20 e 21 de dezembro de 2014 - Fundamental Critical Care Support (FCCS) Ipatinga/MG 

Agenda Estadual 2015
Todas as terças-feiras – Curso Somiti preparatório para Prova de Título em Medicina Intensiva Belo Horizonte/MG
Todas as terças-feiras – Reunião Administrativa Belo Horizonte/MG 
30 e 31 de janeiro de 2015 – Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto (PVMA) Ijuí/RS
31 de janeiro de 2015 – Basic Life Support (BLS) Belo Horizonte/MG 
31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2015 – Advanced Cardiac Life Support (ACLS) Belo Horizonte/MG
31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2015 - Advanced Cardiac Life Support (ACLS) Juiz de Fora/MG 
6 de fevereiro de 2015 - Basic Life Support (BLS) Belo Horizonte/MG 
6 e 7 de Fevereiro de 2015 – Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto (PVMA) Belo Horizonte/MG

21 e 22 de fevereiro de 2015 – Ultrassom para Intensivistas (USPI) Belo Horizonte/MG
27 e 28 de Fevereiro de 2015 – Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto (PVMA) Belém/PA
28 de fevereiro e 1º de março de 2015 - Fundamental Critical Care Support (FCCS) Belo Horizonte/MG 
7 e 8 de março de 2015 – Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto (PVMA) Belo Horizonte
7 e 8 de março de 2015 – Ultrassom para Intensivistas (USPI) Belo Horizonte /MG
7 e 8 de março de 2015 – Curso Interdisciplinar em Terapia Intensiva (CITIN) Belo Horizonte/MG
14 e 15 de março de 2015 – Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto (PVMA) Belo Horizonte/MG 
28 e 29 de março de 2015 – Emergências Clínicas e Traumáticas para Enfermeiros (ECTE) Belo Horizonte/MG
28 de março de 2015 – Advanced Cardiac Life Support for Experienced Provider (ACLS EP) Belo Horizonte/MG
10 e 11 de Abril de 2015 – Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto (PVMA) Concórdia/SC
24 e 25 de Abril de 2015 – Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto (PVMA) Natal/RN
15 e 16 de Maio de 2015 – Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto (PVMA) Goiânia/GO
22 e 23 de Maio de 2015 – Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto (PVMA) Cornélio Procópio/PR

Calendário de atividades
Agenda Estadual

Agenda Nacional

Informações e inscrições: www.somiti.org.br (31) 3222-3172

17 a 24 de janeiro de 2015 – 44th Critical Care Congress (SCCM) Phoenix, Arizona, USA - Informações: www.amib.org.br

21 de fevereiro de 2015 – VI Simpósio Pós-SCCM São Paulo (SP) - Informações: www.amib.org.br

13 e 14 de março de 2015 – I Simpósio AMIB de Terapia Nutricional São Paulo (SP) - Informações: www.amib.org.br 
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psicologia    

Atribuições do Psicólogo em Cuidados Intensivos
Segundo a coordenadora do

Departamento de Psicologia aplicada à Medicina
Intensiva, Juliana Padilha, e a conselheira do
Conselho Consultivo de Psicologia, Gláucia
Tavares, o psicólogo intensivista tornou-se parte
integrante da equipe multidisciplinar em UTI e
propõe-se a favorecer o bem estar do paciente,
familiares e equipe de saúde. 

A conselheira do Conselho Consultivo, Ana
Maria Pueyo de Magalhães, explica que o psicó-
logo é convocado a ocupar distintos espaços de
trabalho e a atualização das atribuições mínimas
requer mais conhecimento e treinamento em
cenários simulados, antes de iniciar a atuação em
uma equipe de UTI.  

“Cabe a esse profissional conhecer e dialo-
gar com a gestão do hospital, uma vez que esse
setor apresenta um universo muito particular,
com linguajar e práticas diversas da formação do
psicólogo, sendo natural certo estranhamento e
a mobilização de resistências”, esclarece a psi-
cóloga Andréa Silveira. 

Congresso Mineiro 2015
A Somiti realizará, entre os dias 21 e 23 de

maio de 2015, o XIV Congresso Mineiro de

Medicina Intensiva, que reunirá milhares de pro-
fissionais intensivistas, em Belo Horizonte. A
seleção de temas para a grade científica con-
templa as atribuições, revisadas pelo
Departamento, considerando habilidades e
competências em áreas de conhecimento e prá-
ticas psicológicas. Cinco áreas foram contempla-
das: Gestão, Qualidade e Capacitação, Clínicas
Psicológicas Aplicadas às UTIs, Humanização e
Segurança do Paciente, Cuidados Paliativos e
Terminalidade. 

“É formidável nos reunirmos para apreciar
o que está sendo realizado pelos serviços de
Psicologia nas UTIs, integrando a experiência
dos colegas de áreas afins nas equipes de emer-
gências, desastres e atendimento domiciliar”, diz
Padilha.

O Departamento convida todos a visita-
rem a página da Somiti (www.somiti.org.br)
para acompanharem o programa científico e as
datas de envio de trabalhos ao XIV Congresso
Mineiro. 

Membros do
Departamento
de Psicologia
da Somiti em
uma de suas
reuniões
semanais, na
sede da
AMMG

ligami

Hospital Vila da Serra passará a sediar aulas da Ligami
A Somiti sempre buscou agregar

médicos e demais profissionais de saúde
que se interessem pela terapia intensiva e
pelo atendimento a pacientes graves ou
de alto risco. Para isso, promove ativida-
des de educação continuada de caráter
científico a seus associados e interessados,
como a Liga Acadêmica de Medicina
Intensiva (Ligami), que realiza atividades
práticas nas dependências das UTIs dos
hospitais parceiros.

A partir de 2015, o Hospital Vila da
Serra (Nova Lima, MG) passará a ingres-
sar a lista de hospitais parceiros e disponi-
bilizará, gratuitamente, as instalações das
unidades de tratamento intensivo adulto e
das unidades de tratamento intensivo car-
diovascular para que as aulas práticas da
Ligami sejam ministradas pelos professo-
res da Somiti. 

O convênio foi assinado entre o
Centro de Estudos do Hospital Vila da
Serra, representado pelo professor José
Maria Penido, e a Somiti, representada
pela Dr.ª Fátima Guedes, presidente da
instituição. O coordenador do curso prá-
tico de medicina intensiva no Vila da Serra

será o Dr. Hugo Urbano, associado da
Somiti. 

As aulas teóricas serão realizadas
todas as terças-feiras, na sede da

Associação Médica de Minas Gerais, a par-
tir das 18h30, no curso Somiti para
Residentes e Especializandos em Medicina
Intensiva. 

Acadêmicos da Ligami poderão ter aulas também na UTI Adulto do Vila da Serra 

Divulgação Hospital Vila da Serra



A Associação Brasileira de
Fisioterapia Cardiorrespiratória e
Fisioterapia em Terapia Intensiva
(Assobrafir) promoveu, nos dias 28 e
29 de novembro, em Belo Horizonte,
o IV Congresso Mineiro de Fisioterapia
Cardiorrespiratória e Fisioterapia em
Terapia Intensiva. O evento, que teve
o apoio da Somiti, foi realizado no
Auditório do Centro Universitário
Newton Paiva e contou com a presen-
ça de 190 profissionais. 

Dentre os palestrantes estavam
Jocimar Martins, presidente da
Assobrafir, Francimar Ferrari, chefe do
Serviço de Fisioterapia dos Hospitais
Esperança, e Jayme da Fonte, de
Pernambuco, que abordaram, respecti-

vamente, os temas “treinamento
muscular inspiratório em terapia
intensiva” e “mobilização preco-
ce em terapia intensiva”. 

Para o coordenador do
Departamento de Fisioterapia
da Somiti e membro da
Comissão de Saúde
Suplementar do Conselho
Regional de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional da 4ª
região (Crefito 4), Daniel
Ribeiro, o evento “foi importan-
te para atualizar os profissionais
que trabalham em UTI, contan-
do com grandes nomes da
Fisioterapia de Minas e do
Brasil”. 

Informativo da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva | Somiti

capacitação    

Curso Interdisciplinar em Terapia Intensiva (CITI)
esclarece dúvidas da equipe multidisciplinar 

O fisioterapeuta Daniel Ribeiro (Somiti) falou sobre os
princípios básicos da respiração, ventilação mecânica e
oxigenoterapia

A importância da equipe interdisciplinar é um dos temas
apresentados durante as aulas 

No dia 1º de novembro, fisiotera-
peutas, enfermeiros, fonoaudiólogos,
nutricionistas e psicólogos participa-
ram do Curso Interdisciplinar em
Terapia Intensiva - CITI, realizado em
Belo Horizonte. 

Os alunos tiveram a oportunidade
de abordar o perfil de pacientes críti-
cos e aprender sobre os dispositivos e
aparelhos utilizados, o manejo adequa-
do e a realização de procedimentos
específicos da equipe interdisciplinar

nas unidades de terapia intensiva. O
objetivo das aulas é capacitar esses
profissionais que atuam diretamente
com pacientes internados em UTI. 

A psicóloga Denise Pimenta parti-
cipou desse curso e afirma que as aulas
ajudam a entender a necessidade do
uso das tecnologias indispensáveis para
o ambiente de UTI. Segundo ela, a
compreensão do funcionamento do
CTI ajuda a diminuir a insegurança e o
medo do desconhecido, impactando,

dessa forma, no restabelecimento mais
rápido do paciente.

“Se o prognóstico é favorável, o
paciente passa a responder melhor a
todas as intervenções quando conse-
gue compreender e acompanhar a
atuação de cada profissional”, afirma. 

Próxima turma: 7 de março
de 2015

Inscrições abertas no site
www.somiti.org.br

evento Congresso Mineiro de Fisioterapia Cardiorrespiratória e
Fisioterapia em Terapia Intensiva

Evento reúniu 190 profissionais em BH
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matéria de capa

Inscrições abertas para o XIV Congr      
Você já pode se inscrever no XIV

Congresso Mineiro de Medicina
Intensiva e II Congresso Mineiro de
Nutrição em Terapia Intensiva, que

serão realizados em Belo Horizonte,
entre os dias 21 e 23 de maio de 2015.

O XIV CMMI tem 7 palestrantes internacionais confirmados 

Alexandre
Rotta é pro-
fessor de
Pediatria da
Faculdade de
Medicina da
Case Western
Reserve
University e
Chefe da
Divisão de
Terapia
Intensiva no
Rainbow
Babies and
Children’s
Hospital, em
Cleveland
(Ohio, USA)

Andrés
Esteban é
coordenador
das Unidades
de Cuidados
Intensivos e
Grandes
Queimados
do Hospital
Universitário
de Getafe
(Madri,
Espanha)

Jerry
Zimmerman
é diretor da
Unidade de
Terapia
Intensiva
Pediátrica do
Hospital
Infantil de
Seattle e pro-
fessor de
Pediatria e
Anestesiologia
da Universi-
dade de
Washington
School of
Medicine
(Estados
Unidos)

Kanwaljeet
Anand é pro-
fessor de
pediatria,
anestesiologia
e neurobiolo-
gia. É gradua-
do pela
Universidade
de Indore
(Índia) é Pós-
Doutor em
Anestesiologia
pela Harvard
Medical
School.

Miguel
Ramalho do
Souto
Gonçalves é
fisioterapeuta
da Unidade
de Fisiopa-
tologia e
Reabilitação
Respiratória,
Serviço de
Pneumologia
e Serviço de
Urgência e
Cuidados
Intensivos do
Hospital de
São João, na
cidade do
Porto
(Portugal). 

Carol
Thompson é
membro da
Academia
Americana de
Enfermagem e
recebeu o prê-
mio de
Excelência em
Educação de
Enfermagem
pela Associa-
ção de Enfer-
meiras do
Tenesse
(Estados
Unidos)

Guillermo
Bugedo é
médico da
UTI da
Universidade
Católica
(Santiago,
Chile)



matéria de capa

7 Informativo da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva | Somiti

     resso Mineiro de Medicina Intensiva 
As inscrições podem ser feitas com
desconto até o dia 10 de abril, no site
www.somiti.org.br

O palco do evento será o Minascentro,
situado na região central de Belo Horizonte.
Lá, milhares de profissionais intensivistas de
todas as especialidades (médicos, enfermei-
ros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutri-
cionistas, odontólogos e psicólogos) se reu-

nirão para discutir temas acerca do tema
central “Mobilização precoce em cuidados
intensivos e novos horizontes de segurança
e qualidade’, que norteará as palestras. 

Atividades

No dia 21 de maio, as palestras
serão apresentadas em um único audi-
tório, com temas interdisciplinares de
interesse para todos os profissionais

que trabalham nas UTIs. 

Nos dias 22 e 23 de maio, cada
especialidade terá um auditório dedi-
cado à sua área para tratar de assuntos
relevantes a cada profissional:
Medicina Intensiva Adulto, Medicina
Intensiva Pediatria, Enfermagem,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição,
Odontologia e Psicologia.

Saiba o que será abordado na programação
científica de cada Sala Interdisciplinar

II Congresso Mineiro de Nutrição em
Terapia Intensiva 

O II Congresso Mineiro de Nutrição em
Terapia Intensiva será realizado dentro do
Congresso da Somiti. Seu objetivo é discutir
aspectos inerentes à nutrição de pacientes nesta
situação em especial - quando em tratamento
intensivo. Serão discutidos temas referentes às
indicações de suporte nutricional, da segurança e
qualidade em sua administração, da avaliação de
resultados obtidos e de situações específicas,
como a administração a pacientes idosos ou
obesos, por exemplo. A fase é de definição de
convidados. Até agora, temos uma convidada
praticamente confirmada, que é a professora
Maria Isabel T.D. Correa, que na área de nutri-
ção é um nome conhecido internacionalmente.

Medicina Intensiva Adulto
A Comissão Científica Adulto vem pre-

parando uma programação que oferecerá
aos médicos intensivistas e emergencistas dis-
cussões e debates de alta qualidade científica,
que gerarão troca de experiência e aprimo-
ramento no que diz respeito à mobilização
precoce em cuidados intensivos e à seguran-
ça do paciente. 

No dia 21 de maio, os principais palestran-
tes apresentarão temas de interesse a todas as
especialidades, na Sala Multidisciplinar. Nos
demais dias de evento, convidados de 1ª linha,
nacionais e internacionais, compartilharão seus
conhecimentos sobre o Neurointensivismo,
Sepse, Ventilação Mecânica, Ressuscitação, den-
tre outros temas. 

Medicina Intensiva Pediátrica e
Neonatal

A programação científica destacará a pre-

sença do médico Kanwaljeet Anand, grande
estudioso dos efeitos da dor no recém-nascido.
Porém, ainda no século XXI, a dor nos bebês
ainda é pouco valorizada, subdiagnosticada e
subtratada. A cultura do reconhecimento da dor
nos RNs e o tratamento adequado  precisa ser
divulgada e institucionalizada, por isso o convite
ao Dr. Anand. Teremos também a presença de
Jerry Zimmermann nos mostrando os efeitos
tardios na vida das crianças que tiveram Sepse.
Tema esse muito novo e importante, porque
muitas delas não apresentaram desfechos  satis-
fatórios  posteriormente. O pediatra Alexandre

Rotta abordará  temas de ventilação mecânica  e
terminalidade.

Entre os temas escolhidos, a dor. No início
da vida, o fato é ainda mais preocupante. O
recém nascido está em amplo desenvolvimento
cerebral e as exposições dolorosas neste perío-
do têm repercussões a curto, médio e longo
prazo, trazem alterações fisiológicas e compor-
tamentais que aumentam a morbimortalidade e
até alterações psiquiátricas a longo prazo.

Preocupada com estes fatos, a Comissão
Organizadora convidou os médicos Kanwaljeet
Anand e Ruth Guinsburg, referências importan-
tes internacionais e nacionais para partilharem
seus conhecimentos conosco.

Sala de Enfermagem

Pela primeira vez na história do Congresso
Mineiro, a enfermagem contará com um curso
pré-congresso específico para enfermeiros.
Trata-se do curso de Emergências Clínicas e
Traumáticas para Enfermeiros (ECTE), que tem

Maria Izabel Toulson é
Mestre em Cirurgia pela
UFMG, Doutora em
Medicina (Cirurgia do
Aparelho Digestivo) pela
Universidade de São Paulo,
orientadora plena do pro-
grama de Pós-Graduação
em Nutrição na Faculdade
de Enfermagem da UFMG 

Ruth Guinsburg é orienta-
dora do programa de
Pediatria e Ciências
Aplicadas à Pediatria na
Universidade Federal de
São Paulo e coordenadora
do Programa de
Reanimação Neonatal da
Sociedade Brasileira de
Pediatria. 

Deborah Feijó é ex-presidente do Departamento
de Enfermagem da AMIB 
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como objetivo ofertar um programa educacional
de imersão para enfermeiros, capacitando-os
para atuar de forma eficaz no atendimento de
urgências e emergências clínicas e traumáticas,
tanto no pré-hospitalar como em unidades de
urgência, emergência e terapia intensiva. 

A programação científica de enfermagem
contará com a participação de nomes expressi-
vos da terapia intensiva brasileira. São eles o da
Renata Pietro, que abordará a atuação do enfer-
meiro durante as “horas de ouro” do tratamen-
to do paciente séptico, o da Profa. Débora Feijó,
que falará sobre o uso do Nursing Activity Score
(NAS) como ferramenta de dimensionamento
de pessoal na terapia intensiva, e o da Carolina
Farias, que discutirá sobre a fadiga de alarmes e
suas implicações para a segurança do paciente.

Também será abordado um tema muito
atual na terapia intensiva e que é também o tema
central do congresso: a mobilização precoce.
Para isso, convidamos a Profa. Carol Thompson,
de Kentucky (EUA), que compartilhará conosco
a experiência americana na mobilização precoce
e quais as implicações para a equipe multidiscipli-
nar e de enfermagem. 

Sala de Fisioterapia 

A Comissão Organizadora de Fisioterapia
espera abordar temas atuais e discussões sobre
a atuação da Fisioterapia em Neonatologia, legis-
lação profissional, ética, honorários e novas pers-
pectivas da Fisioterapia em terapia intensiva,
Gestão em Fisioterapia intensiva, aplicação da
Classificação Internacional de Funcionalidade
(CIF) na UTI, interação multiprofissional e inter-
disciplinar em UTI, Ventilação Mecânica Invasiva
e não-invasiva, doenças do sono e suas compli-
cações no pós-operatório, mobilização precoce
no paciente crítico, avaliação motora na UTI, ele-
troestimulação neuromuscular no paciente críti-
co, treinamento muscular respiratório, manejo
da asma, manejo não-invasivo do paciente com
doença neuromuscular.

A escolha dos temas foi pautada nas princi-
pais discussões durante o atendimento na UTI e
os palestrantes serão referências nacionais e
internacionais em Fisioterapia em Terapia
Intensiva. Os participantes podem esperar uma
discussão rica e fundamentada em toda progra-
mação científica.

Sala de Psicologia

Um dos temas importantes a ser abordado

será o de Cuidados Paliativos, no qual as psicólo-
gas Michele del Caro e Marilia de Freitas Aguiar
enfatizarão a inclusão de ações que tragam alívio
ao sofrimento e a dor do paciente com plena
inclusão familiar. Outro assunto essencial será a
humanização e segurança do paciente, que tam-
bém abarca os membros assistenciais. A adoção
dos dispositivos preconizados pela Política de
Humanização aprimora relações, permitindo a
manutenção da dignidade do atendido, ao
mesmo tempo qualificando a atenção. O psicó-
logo deve ser um interlocutor, facilitando a
comunicação entre todos os atores envolvidos.

Na Sala da Psicologia em 2015, além de

renomados profissionais mineiros, teremos tam-

bém três convidadas de outros estados.

Jaqueline Maia de Oliveira, da Bahia, nos falará a

respeito da formação do psicólogo no contexto

intensivista. A colega paulista Sandra Mazutti

abordará sobre sua prática na visita multidiscipli-

nar na UTI no tema "Terminalidade e ortotaná-

sia", refletindo questões da autonomia na fase

avançada da doença, permitindo a tomada de

decisões que visem proporcionar uma morte

digna. E a psicóloga de Porto Alegre Rita Prieb

nos descreverá o aprendizado vivenciado na

experiência de trabalho dos psicólogos que atua-

ram na tragédia de Santa Maria (RS).

Sala de Fonoaudiologia

Quanto ao Congresso, estamos muito ani-
mados diante da possibilidade de apresentarmos
temas atuais e trabalhos desenvolvidos por
fonoaudiólogos mineiros. No último congresso
da Somiti, realizado em 2013, obtivemos bastan-
te sucesso, com a Sala da Fonoaudiologia cheia e
ouvintes muito participativos. Isso nos motiva a
formar uma grade ainda mais interessante.
Como temas principais na terapia intensiva adul-

to e infantil, além do "carro chefe" que é a disfa-
gia, abordaremos assuntos relacionados à lingua-
gem alternativa; uso da válvula de fala e falaremos
também sobre gestão, qualidade e cuidados
paliativos.

Durante o XIV CMMI, apresentaremos o
Protocolo de Encaminhamento ao Serviço de
Fonoaudiologia Hospitalar, ou seja, quando um
outro profissional da equipe deve encaminhar o
paciente ao fonoaudiólogo. Além dos pacientes
que estão em uso de via alternativa de alimenta-
ção, também pacientes com alteração do qua-
dro respiratório, pacientes acometidos por
doenças neurológicas ou demências, portadores
de câncer de cabeça e pescoço, entre outros,
devem ser encaminhados. O protocolo prevê a
justificativa para o encaminhamento baseando-
se em estudos recentes na fonoaudiologia e tem
o objetivo de tornar o fonoaudiólogo mais atuan-
te nas dependências hospitalares e de uniformi-
zar a conduta nos diversos serviços hospitalares
e de terapia intensiva em Minas Gerais 

Sala de Odontologia 

O Departamento de Odontologia da Somiti
está em sua terceira participação no Congresso
Mineiro de Terapia Intensiva. Os principais temas
abordados pela Odontologia, além da prevenção
de PAVM adulto, vão focar a população pediátri-
ca.  Outros temas abordados: infecções odonto-
gênicas, periodontia e saúde bucal, atuação da
Odontologia na síndrome metabólica, associa-
ção com a doença periodontal, abrodagem dos
pacientes com alterações hematológicas, lesões
de boca (patológicas e traumáticas), como tratar
e prevenir articulação temporo mandibular
(manejo odontológico, ação farmacológica e
fisioterápica), dentre outros temas relevantes
para o cirurgião-dentista.

Sandra Mazutti (SP) é especialista em cuidados
paliativos e em Psicologia Hospitalar

No último Congresso, a programação científica de
Fonoaudiologia levou os participantes a encherem
a sala. A expectativa é realizar outro evento de
sucesso

matéria de capa
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fique por dentro

Estreitamento de relações é pauta do encontro
entre AMIB e Somiti 

Buscando estreitar e fortalecer os canais
de comunicação AMIB/Somiti, membros das
duas diretorias se reuniram no dia 17 de
outubro, às 9h, na Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG), em Belo Horizonte.
Estiveram presentes representando a AMIB o
atual Presidente, Fernando Suprarregui; o
vice-presidente, Marcus Jannuzi (também do
Departamento de Pediatria da Somiti); o
Secretário-Geral, Moyses Damasceno, e o
Gerente de Negócios, Antônio Peres. Da
diretoria da Somiti participaram da reunião a
Presidente Fátima Guedes Silva; o Vice-
Presidente, Rogério de Castro; o Diretor
Segundo Tesoureiro, Hugo Urbano; a
Diretora de Qualidade e Gestão, Maria
Aparecida Braga; a Conselheira do Conselho
Consultivo de Psicologia, Ana Maria Blasco de
Magalhães; e o Coordenador do
Departamento de Enfermagem, Vitório
Guedes. 

Os presidentes Fátima Guedes e
Fernando Suprarregui abriram os traba-
lhos. Em seguida, foram discutidas ações e
oportunidades de melhoria para a realiza-
ção de cursos da AMIB em Minas Gerais,
uma abertura de espaço para a divulgação
dos eventos da Somiti durante o

Congresso Brasileiro de Medicina
Intensiva, a parceria AMIB/Somiti para o
Censo 2015, além de reconhecimento dos
cursos e instrutores do FDM, FCCS e
CITIN, realizados pela Somiti. 

A AMIB demonstrou ampla abertura
para uma maior aproximação da regional,
visando estreitar os laços e trocar expe-
riências de sucesso. Posteriormente,

Fernando Suprarregui e Moyses
Damasceno foram convidados a participar
do XIV Congresso Mineiro de Medicina
Intensiva, a ser realizado em maio de 2015.
O convite foi prontamente aceito por
ambos. Finalizando o encontro, os presen-
tes fizeram uma visita às instalações da
Somiti, para conhecimento de toda a infra-
estrutura da regional mineira.

Representantes da AMIB conhecem a sede da Somiti, na AMMG

expansão Somiti vai até o Mato Grosso ministrar PVMA -
Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto 

Médicos e fisioterapeutas partici-
param, nos dias 22 e 23 de novem-
bro, do curso PVMA (Princípios de
Ventilação Mecânica no Adulto), rea-
lizado na cidade de Barra do Garças,
Mato Grosso. Para o instrutor João
Vitor Duarte (Somiti), especialista
em Fisioterapia Cardiorrespiratória
pelo Instituto do Coração do
HCFMUSP (InCor) e fisioterapeuta
da Unidade de Terapia Intensiva do
Hospital Vila da Serra, apesar da
experiência dos alunos com o tema
ser bastante variada, todos mostra-
ram desempenho satisfatório ao
longo do curso. 

O principal tema abordado foi a
Ventilação Mecânica no Adulto, invasiva
e não invasiva, discutindo-se aspectos
que vão desde a decisão de instituição
da Ventilação Mecânica até o desmame
ventilatório e retirada do paciente do

suporte ventilatório. 
Para as aulas práticas, foram utiliza-

dos um ventilador mecânico e simula-
dores de pulmões, recriando os cená-

rios, fazendo com que os alunos perce-
bessem o real impacto de suas decisões
ao alterarem parâmetros no aparelho
de VM.

Os instrutores João Vitor e Leandro Pereira junto aos participantes do PVMA 



10Informativo da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva | Somiti

USPI 

Somiti realiza o curso de ultrassonografia
no paciente crítico 

Curso para Enfermeiros foca o atendimento de urgênciasucesso 

Intensivistas, emergencistas, cirur-
giões e clínicos realizaram, nos dias 29 e
30 de novembro, em Belo Horizonte, o
curso Ultrassom para Intensivistas
(USPI), em que tiveram a oportunidade
de manusear o equipamento. As aulas
são realizadas pela Somiti em parceria
com a Winfocus – maior canal de forma-
ção de conhecimento e ultrassonografia
no paciente crítico em todo o mundo. 

“É impossível trabalhar sem a ultras-
sonografia nas unidades de terapia inten-

siva, emergências/urgências e UTIs
móveis”, afirma o médico José Pazeli Jr,
coordenador do Winfocus/Brasil e coor-
denador do CTI da Santa Casa de
Barbacena. Segundo ele, o ultrassom
permite que o médico obtenha um
exame de imagem em alguns minutos, na
beira do leito, sem colocar o paciente
em risco, removendo-o para exames
radiológicos e tomográficos.  

O objetivo do curso é capacitar
intensivistas e emergencistas sem

nenhuma formação prévia em ultrasso-
nografia. Para isso, são usados mane-
quins vivos e aparelhos de ultrassom nas
aulas práticas.  

Próximas turmas em Belo
Horizonte

Datas: 21 e 22/fev de 2015  e
19 e 20/mai de 2015

Inscrições abertas no site
www.somiti.org.br

Intensivistas, emergencistas, cirurgiões e clínicos participaram do USPI –
Ultrassom para Intensivistas Manequins vivos auxiliam no aprendizado

Curso ECTE
foi sucesso
de público,
com mais de
40 partici-
pantes 

Nos dias 29 e 30 de novembro, 42 enfermeiros e acadêmi-
cos de enfermagem participaram da última turma de 2014 do
curso ECTE – Emergências Clínicas e Traumáticas para
Enfermeiros, realizado na Associação Médica de Minas Gerais,
promovido pela Somiti. 

As aulas teóricas e práticas buscam capacitar enfer-
meiros para o atendimento eficaz no atendimento de
urgências e emergências, clínicas e traumáticas, tanto no
pré-hospitalar como em unidades de urgência, emergên-
cia e terapia intensiva. Os principais temas abordados
foram o ‘atendimento ao trauma’, com estações práticas

de imobilizações e abordagem das vias aéreas, ‘atendi-
mento à parada cardiorrespiratória’ e a abordagem da
‘insuficiência respiratória’. 

O conteúdo prático foi desenvolvido por meio de simula-
ções em manequins.  

Vagas abertas para 2015

Data do próximo ECTE: 29 e 29 de março de 2015
Inscrições no www.somiti.org.br
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UTIs de Minas

Hospital São Lucas inaugura UTI Pediátrica 
Inaugurada em junho de 2014, a

Unidade Pediátrica do Hospital São Lucas
(Belo Horizonte) - composta por pronto
atendimento, setor de internação e unida-
de de tratamento intensivo - integra o
projeto de modernização do hospital e foi
construída com o propósito de ofertar
atendimento pediátrico de alto padrão à
população de Minas Gerais. 

Com investimento de R$1,5 milhão, a
unidade possui 15 leitos de internação, 5
leitos de tratamento intensivo, lactário,
sala de procedimento e leitos de isola-
mento para casos de doenças infectocon-
tagiosas e pacientes com baixa imunidade.
No projeto arquitetônico do setor, desta-
que para a ambiência lúdica e a utilização
de revestimentos e materiais de ponta

destinados especificamente a instalações
hospitalares. 

Para oferecer práticas de recreação e
auxiliar no processo de recuperação das
crianças internadas, foi instalada no local
uma brinquedoteca com a temática
“Circo”, que dispõe de um pequeno pica-
deiro para ser usado como palco de
pequenas apresentações. Totalmente apa-
relhada, a Unidade Pediátrica do Hospital
São Lucas funciona com equipe multipro-
fissional completa, formada por pediatras,
intensivistas, cirurgiões, nefrologistas,
neurologistas e oncologistas, além de
equipes de enfermagem, fisioterapia,
fonoaudiologia e nutrição. Os profissionais
de saúde participam regularmente de trei-
namentos e capacitações para manter o

atendimento humanizado, proporcionan-
do bem-estar e acolhimento aos pacien-
tes, acompanhantes e familiares. 

O Hospital
Fundado em 1922, o São Lucas - uni-

dade do Grupo Santa Casa BH - é um dos
mais tradicionais hospitais de Belo
Horizonte, atendendo operadoras de pla-
nos de saúde e particulares. Em 2013, rea-
lizou cerca de 15 mil cirurgias e somou
mais de 694 mil atendimentos entre con-
sultas, exames e procedimentos. Por meio
de um projeto de reestruturação gradual,
todas as acomodações, apartamentos e
áreas de apoio do hospital estão sendo
revitalizadas. Além de melhorias na infra-
estrutura, o parque tecnológico do
Hospital São Lucas também vem sendo
modernizado com a aquisição de equipa-
mentos de última geração. 

UTI Pediátrico do
Hospital São
Lucas, inaugurado
em junho de 2014
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Resultados Somiti 2014

gestão 2014 

Atividades Científicas - Agenda 2014

International Congress on Innovations in Grobal
Trauma Care

V Fórum de Defesa Profissional 

Cursos de imersão realizados em 2014

Em 2014, o ACLS bateu todos os recordes, com
a capacitação de mais de 2 mil profissionais.
(Turma de Vitória / ES, em agosto) 

O PVMA treinou, só em 2014, 272 alunos
Em apenas 3 turmas, o  Emergências Clínicas e
Traumáticas para Enfermeiros (ECTE) somou 60
participantes

21 a 23 de fevereiro -
International Congress on
Innovations in Grobal Trauma
Care

26 de março - 3º Simpósio
Somiti Introdutório da Ligami

8 de abril - Lançamento
do curso ECTE

26 de abril - Jornada
Somiti de Ventilação
Mecânica e Mobilização
Precoce

10 de junho - V Fórum de
Defesa Profissional


