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ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   
Participe do XII Congresso                   
Mineiro de Terapia Intensiva!   

A Somiti já iniciou os preparativos para o XII Congresso Mineiro 
de Terapia Intensiva, que será realizado entre os dias 16 e 18 de 
junho de 2011, no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte, 
tendo como tema central: “Educação e cuidado: da história às 
evidências”. Depois de reunião, realizada no dia 16 de setembro, 
com representantes de laboratórios farmacêuticos, o próximo passo 
será discutir com os intensivistas sobre a programação científica do 
evento. 

Participe! Envie sua sugestão! Entre em contato com a Somiti 
pelo e-mail . somiti@somiti.com.br
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Outubro

Novembro

Dezembro

02

 - Belo Horizonte

02 e 03

 - Belo Horizonte

09 e 10

 - Ubá/ Grupo CRM-MG

16 e 17

 - João Monlevade / Grupo CRM-MG

16 e 17

 - Belo Horizonte /Grupo CRM Hospital Militar                        

22 e 23

 - Belo Horizonte

23 e 24

 - Belo Horizonte

30

VI Fórum de Defesa Profissional - Dayrell Hotel/BH

06

V Campanha: Projeto UTI na Praça - Praça da Liberdade/ 
BH

13 e 14

 - Itaúna / Grupo CRM-MG

20 e 21

 -  São Sebastião do Paraíso/Grupo CRM-MG

27 e 28

 - Montes Claros

04

 - Belo Horizonte

04 e 05

 - Ponte Nova / Grupo CRM-MG

11 e 12

 - Três Corações / Grupo CRM-MG

11 e 12

 - Belo Horizonte
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Parceria em valorização                                   
da nutrição clínica

No último dia 23 de setembro foi realizada, na Associação 
Médica de Minas Gerais, reunião com Rogério de Castro Pereira, 
presidente da Somiti, Luiza Lima, responsável pelo Departamento 
de Terapia Nutricional da Sociedade e Heloísa Magalhães, diretora 
do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região – Minas 
Gerais. No encontro foram discutidas ações de valorização do 
nutricionista nas unidades de terapia intensiva.  

"A parceria entre o Departamento de Terapia Nutricional da 
Somiti e o CRN 9 visa agregar valores na luta dos nutricionistas 

cl ínicos perante o 
mercado de trabalho, 
trazendo peso aos 
p r o f i s s i o n a i s  q u e  
buscam essa causa, 
por meio da união de 
forças e, conseqüente 
ampliação da abran-
gência de atuação. Faz-
se essencial essa união 
e n t r e  a s  p a r t e s  
interessadas, para 
seguir nossa caminha-
da, e alcançar resulta-
dos na nutrição clínica 
em Minas Gerais", 
destaca Luiza Lima. 

Criada Comissão de Bioética                         
e Cuidados Paliativos

A Sociedade Mineira de Tanatologia (Sotamig) realizou na 
Associação Médica de Minas Gerais, no dia 25 de setembro, 
encontro para criação da Comissão de Bioética e Cuidados 
Paliativos. Ana Maria Pueyo Blasco de Magalhães, membro do 
Conselho Consultivo de Psicologia da Somiti, representou a 
Sociedade na ocasião, que também contou com a presença da 
diretoria da Sotamig, além de representantes de Sociedades, 
instituições hospitalares e conselhos de classes, advogados, 
profissionais da saúde,  bioeticistas, psicólogos, médicos, 
terapeutas ocupacionais, estudantes e familiares de pacientes 
atendidos em serviços de atenção hospitalar e domiciliar. 

Leia mais!

Profissionais e familiares discutem a importância de dar ao paciente 
o direito a uma morte digna 

Rogério de Castro Pereira, Heloísa 
Magalhães e Luiza Lima
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