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ÚLTIMAS NOTÍCIAS. . . . . . . . . . .   
Curso sobre UTI segura atrai 
intensivistas

A Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) juntamen-
te com a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti) promo-
veu, na Associação Médica de Minas gerais, no dia 29 de outubro, o 
curso Segurança na UTI, voltado para profissionais que atuam em 
unidade de terapia intensiva. Aproximadamente, 80 intensivistas 
participaram do evento, ministrado por Marcos Knibel, especialista 
pela Amib, mestrado em Medicina Intensiva pela URJ e coordena-
dor do Hospital São Lucas do Rio de Janeiro. Dentre eles, Rogério 
de Castro Pereira, presidente da Somiti. 

O curso foi baseado no Guia da UTI Segura (GUTIS), criado 
pela Amib, que discorre sobre questões relevantes à prática segura 
no ambiente de CTI, como atuação profissional recomendada e 
procedimentos e equipamentos adequados. 
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AGENDA SOMITI
Novembro

Dezembro

20 e 21

 -  São Sebastião do Paraíso/Grupo CRM-MG

20 e 21

 -  Belo Horizonte

27 e 28

 - Vitória da Conquista/BA

27 e 28

 - Andradas/Grupo CRM-MG

27 e 28

 - Montes Claros

03 e 04

 - Belo Horizonte

04

 - Belo Horizonte

04 e 05

 - Belo Horizonte

04 e 05

 - Ponte Nova / Grupo CRM-MG

11 e 12

  - Três Corações / Grupo CRM-MG

11 e 12

 - Belo Horizonte

18 e 19

 - Ipatinga

18 e 19

 - Belo Horizonte / Grupo Fhemig

ACLS

ACLS

ACLS

ACLS

FCCS

PVMA

BLS 

ACLS

ACLS

ACLS

FCCS

ACLS

FCCS

UTI na Praça: aproximando a 
sociedade das unidades de terapia 
intensiva

“Até ontem eu acreditava que a UTI era um lugar ruim onde as 
pessoas morriam. Mas a partir de hoje minha concepção mudou. É 
muito bom saber que há uma equipe inteira, de várias especialida-
des, buscando salvar o paciente. Eu já estive internado em UTI e tive 
muito medo. Com certeza, se tivesse passado por aqui antes, teria 
ficado muito mais tranqüilo e confiante durante a minha internação”, 
afirma Nelson Manuel dos Santos, de 65 anos, participante da 

campanha “UTI na Praça”. 

Em comemoração ao dia do 
intensivista (10 de novembro), a 
Somiti realizou, no dia 6 de novembro, 
na Praça da Liberdade, em Belo 
Horizonte, a quinta edição da “UTI na 
Praça”. A campanha tem o objetivo de 
aproximar a população da equipe 
multidisciplinar que atua em medicina 
intensiva,  desmist i f icando as 
unidades de terapia intensiva.  

!

 e assista a 
reportagem veiculada na Rede Globo 
sobre a “UTI na Praça”.  

Leia Mais
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