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4ª Jornada de Integração - Somiti
aborda temas importantes em Muriaé
Prestigiada por aproximadamente 300 pessoas nos três dias de
evento, a 4ª Jornada de Integração – Somiti discutiu questões
relevantes à terapia intensiva e contou com salas de terapia
intensiva adulta, terapia intensiva infantil e de discussão sobre as
atividades interdisciplinares da terapia intensiva.
Durante os dias 20 a 22 de maio, na Fundação Cristiano Varella,
em Muriaé, profissionais e acadêmicos presenciaram palestras que
trataram de assuntos atuais e relevantes, levando em conta o tema
central da jornada: trauma. Neurotrauma, paciente adulto e
pediátrico politraumatizado, ventilação mecânica, intervenção
multiprofissional em UTI, infecções, hemodinâmica, humanização e
cuidados paliativos foram alguns dos temas abordados.
Leia mais!
Reginaldo Roiz
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Da esq. para a dir.: Sérgio Dias Henriques (representando a Fundação
Cristiano Varella), Manoel Torres Neto (representando a AMMG), Rogério de
Castro Pereira (presidente da Somiti), Bruno Licy Gomes de Mello (presidente
da 4ª Jornada), Edmilton Pereira de Almeida (vice-presidente da 4ª Jornada) e
Cícero de Lima Rena (representando o CRMMG).

Protocolo Estadual de combate à
influenza H1N1 é apresentado aos
representantes da Somiti
O Ministério da Saúde cria, para auxiliar no combate à segunda
onda da gripe suína, o Protocolo Estadual de Vigilância e
Assistência aos casos de Influenza A. Esse documento foi
apresentado aos representantes dos Conselhos da Sociedade
Mineira de Terapia Intensiva pela diretora da Sociedade Mineira de
Infectologia, Tânia Marcial.
O Protocolo sistematiza a assistência dos pacientes em todos os
níveis de atenção, com orientações para abordagem laboratorial, de
vigilância epidemiológica e medidas de precaução e prevenção. O
documento deste ano apresenta uma novidade: abordagem
específica para crianças e para pacientes adultos internados em
UTI´s.
Na reunião com representantes da Somiti foram abordados
temas referentes às indicações de internação em UTI de pacientes
com síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Segundo Tânia
Marcial, procurou-se, com a elaboração do Protocolo, sistematizar
as condutas para ventilação mecânica, reposição volêmica e outros
aspectos relacionados à assistência em UTI, associados a
condutas do ponto de vista infectológico, como indicação de uso de
oseltamivir (tamiflu), antibioticoterapia e medidas de biossegurança.
“É de suma importância um protocolo
voltado para assistência em pacientes
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com SRAG internados em Unidades
de Terapia Intensiva em Minas Gerais.
Diante de uma epidemia, o possível
aumento do número de casos que
necessitarão de internação em UTI´s
pode exigir a intervenção de outros
médicos além dos que já trabalham
rotineiramente em CTI´s, principalmente em municípios do interior
do estado”, afirma. O documento está disponível para consulta no
site da Secretaria Estadual de Saúde: www.saude.mg.gov.br.

Iniciada campanha de vacinação
contra gripe suína para crianças
A vacinação contra a influenza H1N1 para crianças entre dois e
quatro anos e 11 meses teve início em 24 de maio e se estende até
o dia 2 de junho. Pais ou responsáveis devem levar as crianças a
um dos 147 centros de saúde da capital. Este grupo é imunizado
com duas doses da vacina, devendo retornar ao posto de saúde 21
dias depois da primeira aplicação para receber a segunda meia
dose.
A campanha foi prorrogada com o objetivo de atingir a meta de
80% de imunização estipulada pelo Ministério da Saúde. Quem
ainda não se vacinou também poderá procurar os postos de saúde.
Até o momento, já foram imunizados em todo o país 61 milhões de
pessoas, correspondendo a 70% do público-alvo.

