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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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Parceria entre Conselho de 
Nutricionistas e Somiti

Fonte: Assessoria de Comunicação do Conselho Regional de 

Nutrição

A Somiti e o Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – 

CRN9 – Minas Gerais estreitam laços em benefício do profissional 

nutricionista.  No último dia 02 de setembro, Luiza Lima, responsá-

vel pelo Departamento de Terapia Nutricional da Sociedade, 

Heloísa Magalhães, diretora secretária do CRN9, e Simone Brasil, 

conselheira do CRN9, participaram de reunião da Somiti na 

Associação Médica de Minas Gerais. Na pauta do encontro, a união 

de esforços para o conhecimento e reconhecimento do papel do 

nutricionista das unidades de terapia intensiva. .

Para Heloísa Magalhães, diretora do CRN9, o Conselho e a 

Somiti vão possibilitar “a conscientização dos gestores hospitalares 

e dos profissionais de saúde sobre a contribuição que o nutricionis-

ta, dentro da equipe multidisciplinar, pode proporcionar na reabilita-

ção e redução de agravos”.

A ação interdisciplinar é um benefício nas UTIs. O nutricionista, 

nesta equipe, e em todos os hospitais, junto a outros profissionais, 

representa um benefício para o paciente. Heloísa Magalhães 

afirma que a presença do profissional possibilita um acompanha-

mento qualificado. “É possível avaliar, 

acompanhar e monitorar o estado nutricional, 

visando à recuperação do estado nutricional e 

contribuindo com a reabilitação do individuo”, 

enfatiza a diretora.  

Nova reunião está prevista para o dia 23 de 

setembro. 

Departamento de Fonoaudiologia 
marca nova reunião

O Departamento de Fonoaudiologia da Somiti convida os 
profissionais desta especialidade com atuação em hospitais e UTIs 

a participarem da segunda reunião do Departamento, 
que será realizada no dia 20 de setembro, às 18h, na 
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG).

 O objetivo do Departamento é criar estratégias 
de inserção do fonoaudiólogo nas unidades de 
terapia intensiva, discutir sobre a criação de protoco-

los e dar continuidade aos temas iniciados no primeiro encontro. 

“Precisamos nos unir para que as ações se concretizem”, 
destaca Maria Carolina de Lima Faria, coordenadora do 
Departamento. 

Inscrições abertas para curso de 
Ventilação Mecânica

Nos dias 01 e 02 de outubro, será realizado no Centro de 
Estudos do Hospital Madre Teresa, curso sobre Ventilação 
Mecânica oferecido pela Sociedade Mineira de Pneumologia e 
Cirurgia Torácica (SMPCT). As vagas são limitadas! Participe! Para 
mais informações e inscrições ! clique aqui

http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=13
http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=1
http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=9
http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=2
http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=2
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http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=13
http://www.somiti.org.br/index.php?n1=imersao&n2=curso&codigo=2
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