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expediente

fim de ano

agenda

Calendário de atividades em 2010

Mensagem de Ano Novo aos sócios
A Somiti é a segunda regional, levando-

se em conta a soma dos valores da anuidade
dos sócios, ficando atrás apenas de São Paulo.
Esta notícia foi divulgada pela Amib (Associação
de Medicina Intensiva Brasileira) durante a
Assembléia dos Representantes (AR), em
novembro, em atividade que antecedeu o
Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva
(CBTI).

Consideramos este ponto muito positivo,
pois reflete o trabalho da sociedade e o envolvi-
mento dos profissionais intensivistas. Este
desempenho incentivou duas regiões do estado
a planejarem, para o próximo ano, a Jornada
Integração Somiti: Zona da Mata e Sul de
Minas, no primeiro e segundo semestre de
2010, respectivamente. Esperamos superar o
sucesso da Jornada do Norte de Minas, com
cerca de 300 participantes e feedback bastante
positivo.

Nesta ocasião, a Somiti teve a oportu-
nidade, junto com a Secretaria de Estado da
Saúde, de participar ativamente no processo de
viabilização de quatro novos centros de te-
rapia intensiva no Norte de Minas: Brasília de
Minas, Janaúba, Pirapora e Taiobeiras.
Permanecemos disponíveis para os projetos de

formação, qualificação de profissionais, enfati-
zando temas como gestão e educação conti-
nuada.

Esta valorização do intensivista é conti-
nuamente trabalhada pela Somiti na prática,
junto aos gestores privados ou públicos; junto à
po-pulação - como na campanha “Projeto UTI
na Praça” no último 21 de novembro - e junto
à mídia, como o Jornal Estado de Minas, que
divulgou matérias de interesse público sobre
nossa especialidade (leia mais nesta edição).

Por fim, enfatizamos a importância dos
cursos de imersão (ACLS, BLS, CITIN, FCCS,

PALS, PVMA e TENUTI) para nossa
sociedade, os quais estão passando por uma
remodelação, como parte de um processo de
melhoria contínua, com o apoio da diretoria.

Convidamos os profissionais intensivistas a
participarem dos mesmos, como Instrutores,
de acordo com as normas de cada curso. Para
qualquer informação adicional, pedimos que
entrem em contato com nossas secretárias
Mara ou Adriana, através do telefone (31)
3222-3172.

Mais notícias da Assembléia dos
Representantes

A AR, que contou com a participação da

Somiti, transcorreu em ambiente agradável e
sem maiores problemas. Inicialmente, foi
aprovada a ata da última Assembléia. Na
sequência, o modelo de contrato para realiza-
ção de pós-graduação chancelada pela Amib foi
apresentado e aprovado, com destaque para
repasse de 20% do valor bruto da arrecadação
para a mesma. Enviamos a proposta para BH
sediar o CBTI em 2012, porém o conselho
consultivo da Amib, em nova reunião, não
aprovou a cidade, devido à falta de disponibili-
dade do Expominas para novembro, além de
custo extra paramontagem de salas neste local.
Lembramos que o Expominas é o único local
que atende às demandas de espaço para re-
alização deste evento em Belo Horizonte.

Ainda durante a AR, aconteceu um debate
sobre a prioridade de escolha de palestrantes
para eventos da AMIB. Houve consenso sobre
a preferência dos sócios da Amib na escolha de
palestrantes de eventos científicos de nossa
associação. Na eleição do Conselho Fiscal da
AMIB, o presidente da Somiti foi eleito para
uma das vagas. Será mantido o mesmo valor
para a anuidade da AMIB 2010. O Congresso
Luso Brasileiro 2010 será em Pernambuco. A
atividade será bianual e sempre no nordeste.

30 e 31 de Janeiro de 2010 - ACLS
06 e 07 de Fevereiro de 2010 - ACLS
27 e 28 de Fevereiro de 2010 - ACLS
13 e 14 de Março de 2010 - ACLS
19 e 20 de Março de 2010 - PVMA
20 e 21 de Março de 2010 - ACLS
27 de Março de 2010 - BLS
10 e 11 de Abril de 2010 - FCCS
08 de Maio de 2010 - 1ª Jornada Somiti de Enfermagem
20 a 22 de Maio de 2010 - 4ª Jornada Integração Somiti - Zona da Mata
12 e 13 de Junho de 2010 - CITIN
20 de Agosto de 2010 - III Fórum da Somiti de incentivo à produção científica em Terapia Intensiva
21 de Agosto de 2010 - IV Fórum de Defesa Profissional
*Setembro - 5ª Jornada Integração Somiti - Sul de Minas
06 de Novembro de 2010 - Projeto UTI na Praça

Belo Horizonte
Belo Horizonte
Betim
Juiz de Fora
Belo Horizonte
Governador Valadares
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Muriaé
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Belo Horizonte
Pouso Alegre
Belo Horizonte

*Previsto

Desejamos a você umDesejamos a você um
Ano Novo repleto de realizaçõesAno Novo repleto de realizações !

Durante 2009 você fez
parte das nossas conquistas

Venha fazer parte do
sucesso da Somiti em 2010

Rogério de Castro Pereira - Presidente da Somiti
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Pelo quarto ano consecutivo, a popu-
lação de Belo Horizonte teve a chance de
ver de perto e entender um pouco mais a
realidade de trabalho das unidades de te-
rapia intensiva, de forma simples e acessí-
vel. A 4ª Campanha da UTI na Praça, re-
alizada pela Somiti, aconteceu dia 21 de
novembro, sábado, na Praça JK no Sion,
com a participação de médicos, psicólogos,
enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólo-
gos, nutricionistas e dentistas. Foram mon-
tadas diversas tendas representando leitos
de UTI adulto e neonatal, compondo um
circuito educativo para o esclarecimento
de todas as dúvidas.

O público conehceu mais detalhada-
mente a Unidade de Terapia Intensiva, si-
mulada com bonecos e aparelhos próprios,
e também teve contato com alguns pro-
cedimentos de atendimento nas ambulân-
cias do Serviço de Atendimento Médico de
Urgência (SAMU). O objetivo do projeto é,
além de permitir às pessoas se familia-
rizarem com a UTI, informar sobre como
agir em casos de urgência e auxiliar na pre-
venção doenças e acidentes.

Na tenda “Promoção da Saúde”, as
pessoas puderam medir pressão arterial e
glicose, além de receberem orientação
sobre cuidados com a saúde e prevenção
de estresse e acidentes. Houve ainda dis-
tribuição de cartilhas e exibição de vídeos
educativos que abordam o atendimento de
primeiros socorros. Os espectadores pu-

deram aprender, por exemplo, como
socorrer uma vítima de parada cardíaca de
forma correta.

Entre os duzentos participantes que
percorreram o trajeto completo das tendas
– participando de uma série de atividades
com duração de uma hora e meia – o au-
xiliar de hotelaria Luimar Quintas era um
dos que se mostravam bastante interessa-
dos: “ Acho que as pessoas que saíram
daqui podem ter realmente uma mudança
de comportamento. Não é um evento para
ficar somente cinco minutos”, ressaltou. A
campanha também atraiu a atenção de cri-
anças, idosos e do público que freqüenta a
praça no fim de semana.

Quem passou pelas tendas também
recebeu orientações de psicólogos inten-
sivistas que atuam nas UTIs atendendo
pacientes e seus familiares, “Trabalhamos a
desmistificação dos medos e fantasias que
giram em torno das UTI. Levamos infor-
mações sobre a rotina das Unidades e ori-
entações aos familiares de como participar
de forma positiva do tratamento, ajudando
a equipe a gerar uma melhor condição de
reestabelecimento do paciente”, explicam
as psicólogas e também coordenadoras do
evento Eliana Torga e Lilian Viana.

DESTAQUE NA IMPRENSA
Um dos sinais do crescimento do pro-

jeto UTI na Praça foi a grande divulgação da
iniciativa nos órgãos de comunicação da
capital. Foi grande a repercussão em
rádios, jornais e televisão, com destaque
para a matéria do jornal Estado de Minas
do dia 22 de novembro, domingo, regis-
trando as atividades: “O público gostou das
explicações e ficou atento a cada detalhe”,
trouxe a reportagem.

A relevância do projeto está nos resul-
tados objetivos e mensuráveis contidos em
relatório a respeito da sensibilização da
população. “Queremos mostrar que a UTI
é um local de vida, acolhimento e cuidado,

para onde são encaminhados pacientes
com potencial de recuperação que necessi-
tam de cuidados especiais e, não, pacientes
em final de vida, como pensam algumas
pessoas. Hoje temos um índice de 80% de
recuperação”, explica o presidente da
Somiti Rogério de Castro Pereira.

Cerca de 100 voluntários, entre estu-
dantes e profissionais da saúde, partici-
param do evento, que contou com a parce-
ria da Associação Médica de Minas Gerais,
Associação de Medicina Intensiva Brasileira
(Amib) e com os apoios do Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais,
Conselho Regional de Psicologia de Minas
Gerais, Unimed-BH, Sesc-MG, Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte e Governo do
Estado de Minas Gerais.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
Ao levar a UTI para a praça pública, a

Somiti também fortalece a sua campanha
pela maior valorização dos profissionais
intensivistas, que atuam em uma especiali-
dade que só foi reconhecida em 2002 e
ainda é pouco próxima da população. Além
disso, a escassez de intensivistas, presente
em todo o mundo, determina que aproxi-
madamente 50% das unidades não tenham
o coordenador titulado. A falta de incen-
tivos - gerando desmotivação -, associada
às diferenças regionais do país e do estado,
determinam a concentração desses espe-
cialistas nos grande centros.

De acordo com um levantamento
recente da Subcomissão de Estudo e
Avaliação das Necessidades de Médicos
Especialistas no Brasil, instituída por por-
taria da Secretaria Superior de
Educação/Ministério da Educação
(SESU/MEC) e pela Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação na
Saúde/Ministério da Saúde (SGTES/MS), a
Medicina Intensiva está entre as seis espe-
cialidades mais carentes de especialistas no
Brasil.

capa

Projeto UTI na Praça ganha reconhecimento da cidade

Somiti no evento
Saúde na Praça

Outra iniciativa que mobilizou a
cidade em torno do tema da saúde, e que
teve a participação efetiva da Somiti, foi o
evento “Saúde na Praça”, promovido pela
Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) no dia 17 de outubro, sábado,
em comemoração ao dia do médico.
Profissionais e estudantes da área médica
estiveram presentes na Praça da
Liberdade.

A Somiti montou uma das tendas
mais procuradas durante todo o evento,
com informações sobre o tratamento em
terapia intensiva e sobre o atendimento de
urgência. A população participou das si-
mulações e instruções realizadas pelos
departamentos da Somiti, ensinando, por
exemplo, os procedimentos para mas-
sagem cardíaca e os princípios básicos de

ressucitação.
Em sua terceira edição, o evento

contou também com medição de pressão
arterial; altura e peso; orientações para
quem queria emagrecer, controlar o dia-
betes ou parar de fumar; palestras sobre
os mais diversos temas da saúde,como
doenças reumáticas, envelhecimento
saudável, aleitamento materno, contra-
cepção e prevenção de doenças sexual-
mente transmissíveis.

Neste ano, 23 sociedades de
especialidades médicas, a Sociedade de
Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais,
a regional mineira da Associação Brasileira
de Odontologia e a Secretaria Municipal de
Saúde de BH uniram-se à proposta. O
evento teve apoio da Copasa, Rede Globo
Minas e Prefeitura de Belo Horizonte.

Fotos:Luciana
Sim

ões
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Montes Claros

Mais de 300 profissionais de todas as especialidades participaram da
3ª Jornada Integração Somiti - Norte de Minas

O intercâmbio entre as diferentes
áreas ligadas à terapia intensiva foi a princi-
pal característica da 3ª Jornada Integração
Somiti – Norte de Minas, realizada durante
os dias 22 e 24 de outubro de 2009, no
shopping Ibituruna da cidade de Montes
Claros. Mais de 300 profissionais da
Medicina, Terapia Intensiva Adulta,
Pediátrica, Neonatal, Odontologia,
Nutrição, Enfermagem, Fonoaudiologia,
Psicologia, entre outras, reuniram-se em
uma extensa programação de palestras,
que incluiu também uma sala interdiscipli-
nar, com a participação de todos os profis-
sionais inscritos.

Dentre muitos fatores favoráveis,
alguns foram destacados como o local, a
organização e pontualidade das palestras,
segundo Dr. Fernando Emídio Vargas,
presidente da Jornada: “A Jornada
Integração significou um grande avanço
cientifico para a Terapia Intensiva do Norte
de Minas. Este evento mostrou a viabili-
dade de iniciativas de alto nível, como essa,
na região. Os resultados demonstraram
maturidade e competência da diretoria e
dos funcionários da Somiti”, ressalta.

“O ponto forte do evento foi a oportu-
nidade de congregar os colegas de diversas
áreas de Minas Gerais, todos muito bem
capacitados e com excelentes apresen-
tações de temas de grande utilidade para o
dia-a-dia do intensivista”, diz o Dr. Hugo
Urbano, diretor de comunicação da Somiti
e um dos palestrantes da Jornada.

DEPARTAMENTOS
Algumas especialidades participaram
pela primeira vez da Jornada, o que foi
motivo de satisfação, por exemplo,
para a Odontologia, como explica a
Dra Maria Thereza Martins represen-
tante do recém-criado departamento
na Somiti: “Tive a oportunidade de
divulgar a necessidade do tratamento
odontológico com foco em prevenção,
melhorando a atenção em saúde para
os pacientes internados. Nossa meta
agora é a expansão e solidificação do
departamento convidando os dentistas
que tenham interesse em atuar nesta
área”.

A fonoaudiologia foi representada
pelas profissionais Isabela Vono, Lúcia
Helena e Camila Dantas, que expuse-
ram conteúdos sobre os temas
“Humanização e Cuidados Paliativos” e
“Atuação Fonoaudiológica em CTI
Adulto e Neonatal”. O departamento

destacou a importância do evento para a
troca e aprendizagem de entre as regionais
da Somiti “Encontros como este fortale-
cem a relação entre a equipe interdiscipli-
nar. A sensibilização dos profissionais quan-
to à importância do aprimoramento e a-
tualização cientifica é meta dos departa-
mentos da Somiti que empenham-se em

organizar os eventos de forma produtiva
para todos”, afirmam Maria Carolina Faria
e Isabela Vono.

O departamento de Nutrição
abordou temas como humanização em
terapia intensiva, protocolos utilizados na
terapia nutricional e condutas em dis-
funções do trato gastrointestinal, como
explica a sua representante Luiza Lima:
“Contamos com a participação de
Nutricionistas de Montes Claros que aju-
daram a enriquecer os temas com suas
práticas locais. Logo, as discussões foram
bastante produtivas, contando com
opiniões multidisciplinares e de realidades
diferentes.”

Já o departamento de fisioterapia
da Somiti viu o encontro em Montes
Claros como uma grande oportunidade de
integração além de estímulo ao conheci-
mento científico. “Tivemos a presença da
Presidente da Assobrafir regional MG
Jocimar Avelar Martins, evidenciando
nosso trabalho de união em prol do for-
talecimento profissional”, declara a repre-

sentante do departamento Thais
Nascimento. Segundo Vitório Guedes
Gomes, do Departamento de
Enfermagem, o evento “permitiu, estimu-
lou e fortaleceu a criação de vínculos entre
os profissionais de Minas Gerais.”

MONTES CLAROS
Montes Claros, pólo
da região norte de
Minas com mais de
363 mil habitantes,
dispõe hoje de sete
centros de terapia
intensiva. Com o iní-
cio das atividades do
CTI Cardiovascular do
Hospital Aroldo
Tourinho, serão oito
centros, além do CTI
pediátrico de Janaúba,
na mesma região.
Também estão
operando em caráter
de pré-funcionamento os centros de
Pirapora, Taiobeiras e Brasília de Minas.
Além disso, existem unidades do SAMU
para atendimento de todo o Norte de
Minas. Para representar os profissionais
intensivistas da região, a recém criada dire-
toria local da Somiti tomou posse durante
a Jornada.

"A necessidade de
interação entre
todas as nossas
unidades, incluin-
do os pronto-
socorros e os
pronto -a tend i -
mentos dos hospi-
tais, é muito
grande, e a melhor
maneira de inte-
grá-los é por meio
da discussão cien-
tífica", acredita o
presidente da
Jornada Fernando
Vargas. Segundo
ele, os eventos re-
gionais como a

jornada são de vital importância para os
profissionais do interior. "Esses encontros
carregam em seu bojo o estímulo, a va-
lorização, a integração, o conhecimento e
a atualização científica. Reconhecem e
estimulam os intensivistas do interior a

continuarem executando um trabalho de
qualidade."

INTEGRAÇÃO ESTADUAL
A Jornada Integração Somiti tem contribuí-
do, desde 2006, para a atualização científi-
ca e a troca de conhecimentos entre os
profissionais da capital e do interior. O
primeiro evento aconteceu na cidade de
Uberlândia, principal ponto da região do
triângulo mineiro. A Jornada abordou, por
meio de cursos, palestras e mesas
redondas, temas pertinentes à terapia
intensiva neonatal, pediátrica e adulta,
além de atividades e trabalhos referentes
às áreas de enfermagem, psicologia e
fisioterapia.

Em 2008 a iniciativa foi ampliada
com a realização da segunda Jornada, em
outro vértice do estado, a cidade de
Ipatinga, no Vale do Aço. O evento, dessa
vez, reuniu estudantes e profissionais de
quatros estados brasileiros. Além da par-
ticipação de novas áreas como fonoaudi-
ologia e a nutrição, a Jornada reuniu profis-
sionais de muitas outras cidades do interi-
or como Caratinga, Coronel Fabriciano,
Diamantina, Lavras, Manhuaçú, Montes
Claros, Nova Lima, Ouro Branco, Poços
de Caldas e Ponte Nova.

Em 2010 a Jornada Integração
Somiti contemplará as regiões da Zona da
Mata Mineira, no primeiro semestre, e o
Sul de Minas no segundo.
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Somiti divulga balanço parcial com perfil das UTIs em MG

UTIs de Minas

Buscando conhecer a reali-
dade das unidades de terapia intensiva
(UTI) de Minas Gerais, a Somiti reali-
zou uma pesquisa nos hospitais do
estado. Foram analisadas 70 UTIs que
receberam um inquérito da Somiti.
Utilizando os dados já levantados até
o momento, a Somiti preparou um
breve relatório com o perfil das
unidades respondentes até o momen-
to. Trata-se de uma análise preliminar
que envolve informações como o tipo
de localidade em que se instalam as
UTIs (Hospitais Não Universitários ou
Centros Formadores); o número de
leitos hospitalares das UTIs; a for-
mação dos profissionais que atuam

nas unidades, entre outras.
Os números mostram que a

maior parte das unidades encontra-se
em hospitais não universitários, o
equivalente a 77,1%. Do total, 37,1%
são centros formadores. Outro dado
analisado foi a modalidade de atendi-
mento das UTIs: 72,9% contemplam
o tratamento adulto, 25,7% respon-
dem ao tratamento pediátrico e
21,4% ao neonatal. Dos hospitais,
91,4% possuem laboratório disponí-
vel 24 horas e 90% têm pronto
atendimento.

O número de leitos hospita-
lares variou de 33 a 800, e o número
de leitos de UTI de 4 a 50. A relação

entre leitos de UTI e o total de leitos
é, em média, de 7,60%. A taxa de
mortalidade média nas UTIs é de
18,69%, chegando a 54% em uma
unidade.

Com relação aos profissio-
nais, observa-se que 85,7% das UTIs
possuem coordenador com título de
intensivista. Das UTIs, 74,3% e
78,6% possuem diaristas e planto-
nistas com título de intensivista,
respectivamente. Fisioterapeutas, far-
macêuticos, psicólogos e equipe de
nutrição estão presentes em 98,6%,
90%, 88,6% e 94,3% das UTIs,
respectivamente.

Análise descritiva das variáveis analisadas

DESCRIÇÃO
Número de leitos no hospital
Número de leitos na UTI
Percentual de leitos UTI em relação ao total de leitos
Taxa de mortalidade na UTI
Número de técnicos por leito de UTI

NÚMERO
64
70
59
59
64

Distribuição dos leitos e taxa de mortalidade nas UTIs analisadas

NÚMERO

70

54
16

51
18
15

26
44

64
6

63
7

DESCRIÇÃO

UTI

TIPO DE HOSPITAL

Não Universitário
Universitário/Acadêmico

TIPO DE UTI

Adulto
Pediátrico
Neonatal

CENTRO FORMADOR

Sim
Não

LABORATÓRIO 24 HORAS

Sim
Não

PA

Sim
Não

%

100%

77,1%
22,9%

72,9%
25,7%
21,4%

37,1%
62,9%

91,4%
8,6%

90%
10%

Outros Dados

Análise dos profissionais presentes nas UTIs

MÉDIA
217,56
13,20
7,60
18,69
2,54

MEDIANA
170,00
10,00
6,66
15,00
2,55

DESVIO PADRÃO
142,11
9,00
4,51
11,50
0,93

MÍNIMO
33,00
4,00
0,22
2,15
0,67

MÁXIMO
800,00
50,00
21,18
54,00
5,25

DESCRIÇÃO
Coordenador com título
Diarista com título
Plantonista com título
Fisioterapeuta
Farmacêutico
Psicólogo
Equipe de Nutrição

NÚMERO DE UTIs
60
52
55
69
63
62
66

%
85,7
74,3
78,6
98,6
90,0
88,6
94,3

Total de 70 UTIs analisadas

DESCRIÇÃO
Médico coordenador com título
Médico coordenador sem título
Médico diarista com título
Médico diarista sem título
Médico plantonista com título
Médico plantonista sem título
Fisioterapeutas
Farmacêuticos
Psicólogos
Fonoaudiologistas
Equipe de nutrição
Enfermeiros
Técnicos de enfermagem

NÚMERO
58
10
48
12
53
27
66
60
62
53
62
66
64

Distribuição dos números de profissionais nas UTIs
MÉDIA
1,36
1,10
2,10
2,00
4,94
8,89
5,14
1,77
1,60
1,68
2,50
7,95
34,54

MEDIANA
1,00
1,00
2,00
1,50
4,00
9,00
3,50
1,50
1,00
1,00
2,00
6,00
24,00

DESVIO PADRÃO
0,61
0,57
1,90
1,65
3,80
4,99
4,60
0,96
1,87
1,49
1,80
5,91
30,14

MÍNIMO
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,00
1,00
2,00
4,00

MÁXIMO
3,00
2,00
12,00
6,00
15,00
24,00
23,00
4,00
15,00
9,00
8,00
32,00
143,00

Presença de médicos titulados nas UTIs avaliadas
MÉDICOS TITULADOS
Coordenador
Coordenador + Diarista
Coordenador + Diarista + Plantonista
Coordenador + Plantonista
Diarista
Diarista + Plantonista
Nenhum titulado
Plantonista

NÚMERO DE UTIs
3
7
42
8
1
2
4
3

%
4,3
10,0
60,0
11,4
1,4
2,9
5,7
4,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Coordenador + Diarista + Plantonista

Coordenador + Plantonista

Coordenador + Diarista

Nenhum titulado

Coordenador

Plantonista

Diarista + Plantonista

Diarista
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A Somiti parabeniza os profissionais
de Minas Gerais que foram aprovados na
Prova de Título de Especialista em
Medicina Intensiva, realizada durante o
XIV Congresso Brasileiro de Terapia
Intensiva (CMBI). O Congresso aconte-
ceu em São Paulo, de 11 a 14 de novem-

bro, e teve, entre seus pontos altos, a
aprovação de quase 80% dos candidatos
inscritos para a prova prática: 217 de 280
candidatos. O resultado foi divulgado pela
Associação Brasileira de Medicina
Intensiva (Amib). Aproximadamente cinco
mil profissionais que atuam em unidades

de terapia intensiva no país participaram
do XIV Congresso. O sucesso do evento
pode ser comprovado pelos seus
números. Foram mais de 400 palestrantes
nacionais e 20 internacionais, 12 simpósios
satélites e uma Sessão Hot Topics com 88
expositores.

avaliação departamento de qualidade

Aprovados de MG na Prova de Título de Especialista Práticas para cuidado com segurança e qualidade

Nos últimos anos temos teste-
munhado uma preocupação crescente
com os chamados erros médicos, aci-
dentes e incidentes evitáveis tanto por sua
morbi-mortalidade assustadores como
pelo elevado custo adicional.

Vivemos uma transformação
profunda na medicina e um dos aspectos
dessa transformação é a necessidade do
entendimento de nossa responsabilidade
na ocorrência desses eventos.

Até o momento temos erronea-
mente focado os cuidados de prevenção
desses eventos na interface médico-
paciente, destacando o caráter individual
do cuidado. Erros que ocorrem nesta
interface são, na realidade, a minoria. O
problema engloba todo o processo do sis-
tema de saúde.

Por isso, estratégicas para pre-
venção desses eventos deve levar em
conta todos os processos envolvidos. Por
exemplo, ao determinar ações para a pre-
venção de erro relacionado à adminis-
tração de medicação, temos que rever o
processo de prescrição, mas também o
de aquisição, estocagem, dispensação,
preparação e administração. Por isso,
medidas com um foco em performance e
habilidades individuais isoladamente não
determinam a segurança do cuidado.

Esse assunto é de conhecimento
de todos, mas apesar disso os erros se
repetem e aumentam a cada momento.
Esses erros não são apenas freqüentes,
mas resultam em conseqüências desas-
trosas, inclusive a morte.

Assim a modificação desse
cenário é atualmente um desafio na nossa
prática e envolve modificações nas
tomadas de decisão, na comunicação, na
formação da equipe, no controle do
estresse e da sobrecarga de trabalho. Este
tema cresce em importância e aparece ao
lado de temas tradicionais da prática
médica.

Um entendimento crescente da
importância deste tópico leva a avanços
nas áreas de pesquisa e desenvolvimento
com aumento no número de publicação
sobre técnicas, intervenções diagnósticas

e terapeutas para prevenir as conseqüên-
cias maléficas de nossa atuação prática.
Assi, o uso de listas de verificação e
pacotes de medidas para prevenção de
trombose venosa profunda, úlcera de
estresse, hiperglicemia, prevenção de
pneumonia associada à ventilação mecâni-
ca, infecção relacionada ao cateter, pre-
venção de úlcera de pressão, uso racional
de medicamentos e tecnológicas, conduta
na sepse, no infarto agudo do miocárdio,
na insuficiência cardíaca entre outros, gan-
ham destaque possibilitando inclusive o
benchmarking fundamental ao controle e
redução de eventos evitáveis.

Para que possamos levar para o
dia-a-dia todas essas medidas é de funda-
mental importância o reconhecimento da
tecnologia de informação e do registro
correto de dados no prontuário. Somente
modificamos o que podemos medir e,
além das informações que geram esse
conhecimento, um prontuário completo e
com dados confiáveis constituí-se em fer-
ramenta indispensável para a segurança
legal da equipe.

Temos ainda de ter em mente
que todas as intervenções da prática
médica apresentam benefícios e malefí-
cios. Este fato tem sido não apenas negli-
genciado, mas frequentemente esquecido.
Não nos preocupamos em medir e por
isso, desconhecemos as conseqüências de
nossa prática. Erros grosseiros como per-
manência prolongada nos pronto-atendi-
mento, demora no início de antibiótico,
tempo prolongado decorrente entre
ocorrência de determinado evento, ação e
reação da equipe são tratados como
evolução natural da doença e não somos
questionados.

Por isso, voltando ao início do
texto, ações individuais determinadas
pelas habilidades técnicas são muito
importantes, mas desde que caminhem
lado a lado com a responsabilidade dos
processos e da atuação da equipe. A indi-
vidualização do tratamento de um
paciente é importante, mas é vital que não
esqueçamos nossa responsabilidade em
extrair os melhores resultados de grupos

populacionais.
Para melhorar os resultados dos

grupos de pacientes precisamos identificar
de forma consistente, apropriada e efetiva
os testes diagnósticos e as intervenções
terapêuticas.

O que podemos fazer, definindo
pelas melhores práticas e pela medicina
baseada em evidências deve ser avaliado
de forma crítica na construção de nossos
protocolos.

Temos grandes problemas em
transformar evidências em práticas, desde
questões metodológicas às alterações
regionais e institucionais do casemix e à
obstinação do profissional de saúde em
trabalhar de forma isolada, individual.

Por isso, somente um esforço
conjunto para a formação da equipe, para
a integração das equipes de uma mesma
Instituição aliada ao benckmarking garan-
tirá a entrega de cuidados com segurança
e qualidade. E a população, agora con-
sciente de seu papel nessa cadeia terá sub-
sídio para questionar esse cuidado.
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*Dra Maria Aparecida Braga

*Dra. Maria Aparecida Braga

Médica intensivista, coordenadora do
Departamento de Qualidade da Somiti

ADRIANA LESSA VENTURA FONSECA
ADRIANA LÚCIA DE OLIVEIRA MACHADO
ALEXANDRA DE VASCONCELOS VIEIRA
ALEXANDRE COELHO DE SOUZA
ANDERSON TAVARES RODRIGUES
ANDRÉ FRANCISCO DOS REIS
ANDRE LEITE PEREIRA
ANSELMO DUARTE RODRIGUES
BÁRBARA PINTO COELHO VIANA
CECILIA GÓMEZ RAVETTI
CIRO HENRIQUE PASSOS DE SOUZA
DENISE MARIA RIBEIRO TEIXEIRA
ELISSON FURTADO DE OLIVEIRA
FABIANA PIMENTA DA SILVA
GABRIELA TOMÉ MENDES TORGA
GUILHERME JOSÉ RODRIGUES COSTA
GUSTAVO MARTINS DE ANDRADE
HADES ATMA DANIEL WERNECK
JACKSON BRANDÃO LOPES
JANINE DIAS ALVES
JOANA LUIZA DE LIMA SILVA
LUCAS LIMA DE CARVALHO
MARCO ANTÔNIO MENDES CASTILHO JUNIOR
MARCO AURÉLIO REIS
MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
RAUL BERNARDO FONSECA MOREIRA
ROBERTO ALMEIDA DE CASTRO
RODRIGO KEN ITI DE CAMPOS NAKAJUM
RODRIGO OTÁVIO ALVES MAFFIA
RODRIGO SILVEIRA MACHADO
TATIANA OLIVEIRA SILVA
THIAGO VERSIANI PINHEIRO FARO

DIVINÓPOLIS
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
PONTE NOVA
BARBACENA
BOTELHOS
BELO HORIZONTE
JUIZ DE FORA
JUIZ DE FORA
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
UBERLÂNDIA
BELO HORIZONTE
ITAJUBÁ
BELO HORIZONTE
IPATINGA
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
SANTA LUZIA
PONTE NOVA
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
PATROCÍNIO
BELO HORIZONTE
TIMOTEO
BELO HORIZONTE
OURO PRETO

Aprovados na Prova de Título de Especialista Adulto

ALEXANDRA MARQUES DO NASCIMENTO
CAROLINA AUGUSTA ARANTES PORTUGAL
CRISTINA SABATINI DA SILVA ALVES
DAVID MIARELLI LEÃO
DÉBORA CRISTINA DE BARROS
FLÁVIA SIMÕES SILVA ARAÚJO
GIOVANA DA COSTA CÉSAR
HELEN CRISTINE DA MOTA
LUCIANA HOTT SILVA
LUIZ EDUARDO PARREIRAS TÁLAMO
MARCELO EVANGELISTA FARIA DOS SANTOS
MARTA LÚCIA WERNECK LOCHE
ROSA DE LIMA NASCIMENTO BERTOLIN

BELO HORIZONTE
JUIZ DE FORA
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
ITAJUBÁ
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE
DIVINÓPOLIS
BELO HORIZONTE
BELO HORIZONTE

Aprovados na 2ª Prova de Medicina Intensiva Pediátrica
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Belo Horizonte recebeu 11º Congresso
Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica

Com a participação de 1.300
profissionais da área médica, o 11º
Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva
Pediátrica, evento patrocinado pela
Sociedade Brasileira de Pediatria e
Sociedade Mineira de Pediatria, com
apoio da Amib e Somiti, ocorreu de 5 a 7
de novembro no Minas Centro em Belo
Horizonte. O evento contou com cinco
convidados internacionais: Dr John Arnold
(Harvard University, Estados Unidos); Dr
Joseph Carcillo (Univers. Pittsburgh,
Estados Unidos); Dr Desmond Bohn
(Children’s Hospital, Toronto, Canadá);
Dra Linda Wright (NICHD, Estados
Unidos) e Dr Ronald Goldberg (Duke
Univ. Estados Unidos).

Esta foi uma das maiores iniciati-
vas de intercâmbio internacional para a
área da terapia intensiva pediátrica no
Brasil, segundo a Dra Fátima Guedes,
responsável pela coordenação de progra-
mação do Congresso.

Os conferencistas estrangeiros,
que estão entre os nomes mais represen-
tativos da área atualmente, contribuíram
para a presença de um público superior
ao dos anos anteriores. “Foi um evento
inovador, principalmente em função dos

temas debatidos”, afirma Dra Fátima.

A presença marcante de convi-
dados norte-americanos entre os
palestrantes refletiu a intenção do
Congresso em aproximar-se das expe-
riências realizadas naquele país, principal-
mente no que se refere à avaliação e con-
trole de qualidade no tratamento intensi-
vo pediátrico, como explica a Dra Fátima:

“Tivemos a Dra Linda Wright,
por exemplo, que apresentou o sistema
da rede norte-americana perinatal. É um
modelo para garantir qualidade e segu-
rança do atendimento em todos os hospi-
tais avaliando fatores
como mortalidade,
infecção e ventilação
mecânica em cada
unidade. Se algum
hospital apresenta
deficiência em alguma
dessas variantes,
busca-se outro, no
sistema, que está
melhor nesse sentin-
do, para a troca de
experiências.”

Segundo a Dra, experiências semelhantes
existem no Brasil, principalmente nas
regiões norte e nordeste. A iniciativa do
Congresso em reforçar esse tema é con-
tribuir para a extensão dessa rede ao
Sistema Único de Saúde (SUS), com
cobertura nacional.

O Congresso também contou com 60
outros expoentes da terapia intensiva
pediátrica e neonatal do Brasil. Nas
Conferências, miniconferências e mesas
redondas, os professores apresentaram o
estado da arte da terapia intensiva
pediátrica e neonatal. Os colóquios,
sessões interativas e sessões: “Como eu
Trato” permitiram aos congressistas inte-
ragirem com os palestrantes com grande
troca de experiências. Os cursos “Pré
Congresso de Trauma”, “Ventilação
Mecânica” e “Choque” tiveram todas as
suas vagas preenchidas.

Pela primeira vez, o Congresso teve a
Prova do Título de Especialista em Terapia
Intensiva Pediátrica com exame teórico e
avaliação prática. Em conjunto com o
evento, foi realizado o 1 Fórum Nacional
para discussão de indicadores de quali-
dade em terapia intensiva pediátrica e
neonatal. “Este foi um Congresso mais
voltado para o intensivista, ao invés de
focado na pediatria em geral. Isso também
foi um diferencial que contribuiu para o
nosso sucesso”, avalia a Dra Fátima.

Dr Marcus Januzzi (MG), Dr Juang (SP), Dr Renato Couto (MG), Dra Fátima Guedes (MG)

Dra Linda Wright (NICHD, Estados Unidos), à esquerda


