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ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   
“UTI na Praça” 

Amanhã, dia 6 de novembro, a Praça da 
Liberdade, em Belo Horizonte, será palco da 
quarta edição do projeto “UTI na Praça”, desen-
volvido pela Somiti. 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 unidades e todo o cuidado 
que é oferecido ao paciente. ! Saiba Mais
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V Campanha: Projeto UTI na Praça
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Fórum de Defesa Profissional discute 
melhoria na assistência e valorização 
do intensivista 

Aproximadamente, 150 profissionais puderam ouvir as propostas 
para a evolução e integração da urgência e emergência em Minas 
Gerais, no IV Fórum de Defesa Profissional da Somiti, realizado no 
último sábado, dia 30 de outubro, em Belo Horizonte. O evento 
reuniu grandes nomes da medicina intensiva e pediatria, durante o VI 
Congresso Mineiro de Clínica Médica, para abordar questões 
relevantes ao atendimento de urgência nas especialidades. 

Segundo Rogério de Castro Pereira, presidente da Somiti, o 
objetivo do Fórum não é somente expor a realidade da urgência e 
emergência do Estado, mas, principalmente, colocar algumas 
soluções em práticas, melhorando a assistência e valorizando o 
profissional. 

As palestras abordaram temas atuais à urgência e emergência 
do Estado, como classificação de riscos no pronto socorro, saúde 
suplementar, integração pronto socorro e CTI, objetivos do pronto 
socorro, inserção da psicologia na urgência e emergência, urgência 
e emergência pediátrica, parecer do Conselho Regional de Medicina 
de Minas Gerais, dentre outros. 

O IV Fórum de Defesa Profissional contou também com uma sala 
multiprofissional, onde foram apresentadas palestras referentes às 
áreas de odontologia, fonoaudiologia, fisioterapia e nutrição. Foram 
discutidos temas de valorização e defesa profissional com a 
participação de representantes de conselhos e sindicatos regionais. 

Participantes 
ouvem atentos 
as colocações 
de Maria 
Aparecida 
Braga, 
representante 
da Unimed-BH

Palestrantes 
da sala 

multidisciplinar

10 de Novembro, 
Dia do Médico 
Intensivista

A Somiti 
parabeniza 
todos os 
intensivistas 
do Estado! 
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