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ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   
Aberta turma para Curso de 
Monitoração Hemodinâmica

A Somiti, em parceria com o Hospital Albert Eisnten, realizará no 
dia 2 de outubro, em Belo Horizonte, Curso de Monitoração 
Hemodinâmica. O curso, que é voltado para médicos, abordará o 
módulo “Diagnóstico de Padrões Hemodinâmicos e Terapia Guiada” 
e terá a carga horária de dez horas. As vagas são limitadas! Para 
informações e inscrições,  clique aqui!
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Departamento de Odontologia ganha 
novos membros

O Departamento de Odontologia da Somiti recebeu, ontem, dia 

9 de setembro, a inclusão de dois novos membros. Alessandra 

Figueiredo de Souza, de Belo Horizonte e Geraldo Elísio Leal, da 

cidade de Ponte Nova, passam a integrar a Sociedade Mineira de 

Terapia Intensiva. 

“Foi muito importante o apoio da Somiti à Odontologia Intensiva, 

considerando que estamos integrando saúde bucal à saúde geral, 

humanizando e dignificando a assistência em UTI. Dividir responsa-

bilidades, agregar conhecimento e divulgar o papel do cirurgião-

dentista em terapia 

intensiva são as metas do 

Departamento”, afirma 

Maria Thereza Fonseca 

Martins, coordenadora 

do Departamento de 

Odontologia. 

Departamento de fonoaudiologia 
define ações em reunião

Isabela Pereira Vono, Maria Carolina de Lima Faria e Nathália 
Weber Dutra, sócios quites do Departamento de Fonoaudiologia da 
Somiti, realizaram no dia 22 de julho, na Associação Médica de 
Minas Gerais, reunião com fonoaudiólogos de Belo Horizonte e 
Região Metropolitana. Foram discutidas metas do departamento e 
estratégias para inserir este profissional dentro das unidades de 
terapia intensiva. 

Os participantes foram convidados a se associarem à Somiti e 
puderam opinar sobre as ações de divulgação da fonoaudiologia. 
Além disso, sugeriram que as ações e metas do Departamento 
fossem expostas aos alunos das faculdades de fonoaudiologia de 

Belo Horizonte, com o objetivo de 
divulgar o trabalho realizado pelo 
fonoaudiólogo nas unidades de terapia 
intensiva e o conhecimento das leis de 
inserção deste profissional no trabalho 
realizado com a disfagia (dificuldade de 
deglutição). 

Maria Carolina, coordenadora do 
Departamento, enviará uma carta de 
solicitação aos coordenadores dos 
cursos de fonoaudiologia, solicitando 
uma data para realização dessa 
palestra. 

Maria Thereza, 
coordenadora do 
Departamento de 

Odontologia e 
Alessandra Figueiredo, 

a nova integrante.
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