
AGENDA SOMITI

OnlineOnline
Boletim semanal da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva

Filiada à AMIB/AMMG

Ano 1 – nº 33 – 22 a 29 de outubro de  2010

ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   
AMIB promove curso sobre 
Segurança na UTI 

A AMIB  (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) realizará 
no dia 29 de outubro, na Associação Médica de Minas Gerais, às 
19h, o Curso Segurança na UTI para profissionais das equipes 
multidisciplinares que atuam em unidades de terapia intensiva.

 O curso se baseia no Guia da Unidade de Terapia Intensiva 
(GUTIS), cartilha que faz parte da campanha nacional Orgulho de 
Ser Intensivista, criada pela AMIB e que neste ano destaca a 
Segurança na UTI. As aulas serão ministradas por Marcos Knibel. 

Faça já a sua inscrição! !CLIQUE AQUI
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Outubro

Novembro

Dezembro

23 e 24

 - Belo Horizonte

30

l - Dayrell Hotel/BH

30

 - Casa Zep Tep/BH

06

 - Praça da Liberdade/ BH

06 e 7

 - Belo Horizonte /Grupo CRM Hospital

13 e 14

 - Itaúna / Grupo CRM-MG

20 e 21

 -  São Sebastião do Paraíso/Grupo CRM-MG

20 e 21

 -  Belo Horizonte

27 e 28

 - Montes Claros

03 e 04

 - Belo Horizonte

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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Terapia Intensiva marca presença no 
“Saúde na Praça”

A Praça JK, localizada na região centro-sul de Belo Horizonte, 
foi palco, no último sábado, dia 16 de outubro, do projeto “Saúde na 
Praça”, evento de promoção à saúde voltado à população, que 
contou com a participação, da Sociedade Mineira de Terapia 
Intensiva, além das 22 Sociedades de Especialidades Médicas. As 
atividades fazem parte da comemoração do Dia do Médico, 
comemorado em 18 de outubro, e têm o objetivo de reforçar a idéia 
da importância da prevenção e do cuidado com a saúde.

Maria Carolina de Lima Faria, coordenadora do Departamento 
de Fonoaudiologia e Fábio Teles do Nascimento, membro do 
Departamento de Enfermagem, representaram a Somiti nesse 
projeto e apresentaram ao público o curso BLS (“Basic Life Suport” - 
Suporte Básico da Vida), mostrando, com o auxílio de manequins, 
como realizar uma ressucitação cardiopulmonar e utilizar o 
aparelho desfibrilador externo automático. Os intensivistas 
também distribuíram cartilhas ao público esclarecendo sobre o 
objetivo das unidades de terapia intensiva. 

“A população só tem a ganhar com esse evento que nos ensina, 
principalmente, a prevenir doenças”, afirma Nilton Acássio da Silva, 
de 57 anos, que participou da simulação de ressucitação cardiopul-
monar. Irene Pereira Lima de Araújo, de 73 anos, também assistiu 
às apresentações na tenda da Somiti: “Passei a buscar mais 
informações sobre a terapia intensiva depois que meu marido 
sofreu um enfarto e ficou quatro dias internado um CTI. Hoje, eu me 
preocupo muito com a prevenção”. 

“UTI na Praça” 
No dia 6 de novembro, será 

realizada, na Praça da Liberdade, em 
Belo Horizonte, a quarta edição do 
projeto “UTI na Praça”, desenvolvido 
pela Sociedade Mineira de Terapia 
Intensiva. O programa tem o objetivo de 
aproximar o público da realidade das 
unidades de terapia intensiva e para isso 
são montados, em praças da capital, 
tendas com equipamentos de UTI adulto 
e neonatal para que a população possa 
ver de perto o funcionamento das uni-
dades e todo o cuidado que é oferecido 
ao paciente. ! Saiba Mais

Nilton 
Acássio, 57 
anos, realiza 
simulação na 
tenda da 
terapia 
intensiva

Eventos! 

22 e 23 de outubro - Fórum “O Médico, o sonho e o 
(Des) Encanto”  

Em Comemoração à Semana do Médico 2010. 
para mais informações

23 de outubro - Simpósio de Direito Biomédico

A palestra de abertura será ministrada por Hemann Alexandre 
Vivacqua Von Tiesenhausen, onde abordará o “Novo Código de 
Ética Médica”.  para ver a programação completa.

CLIQUE AQUI 

CLIQUE AQUI

18 de outubro, 
Dia do Médico!

A Somiti 
parabeniza 
a todos esses 
profissionais!
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