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expediente

Iniciamos mais um ano à frente da
Sociedade Mineira de Terapia Intensiva com
o objetivo de dar continuidade ao trabalho
realizado no ano de 2010, oferecendo aos
intensivistas mineiros o que há
de melhor em atualização cien-
tífica com a organização de sim-
pósios, congressos, cursos, jor-
nadas e seminários. Em 2011,
damos destaque ao Congresso
Mineiro de Terapia Intensiva,
que será realizado entre os dias
16 e 18 de junho, no Ouro
Minas Palace Hotel, em Belo
Horizonte. O evento, em sua
12ª edição, tem como tema
central “Educação e cuidado: da história às
evidências”. 

Será uma excelente oportunidade para
todos os profissionais que atuam nas unidades

de terapia intensiva aprimorarem seus conhe-
cimentos sobre diversos temas essenciais à
especialidade. A diretoria da Somiti não está
medindo esforços para oferecer a médicos,

enfermeiros, psicólogos,
nutricionistas, dentistas, fo-
noaudiólogos, fisioterapeu-
tas e acadêmicos um even-
to científico de alta qualida-
de, com a participação de
importantes especialistas
nacionais e internacionais.
Esse é o nosso objetivo: via-
bilizar, cada vez mais, o for-
talecimento da Sociedade. 

Nesta edição do Somiti

Informa destacamos também o Curso para
Residentes e Especializandos em Medicina
Intensiva, luta antiga da Somiti. Este ano,
demos início a esse curso que aprimorará a

formação do médico intensivista em Minas
Gerais. Médicos, acadêmicos, residentes e
especializandos têm agora a oportunidade
de assistir, gratuitamente, aulas ministradas
pelos melhores profissionais do estado,
abordando, a cada semana, temas de extre-
ma importância ao cuidado do paciente crí-
tico. A Somiti e todos os intensivistas feste-
jam mais essa vitória! 

Temos ainda em nosso jornal, uma
homenagem prestada às mulheres pela
comemoração do dia 8 de março, Dia
Internacional da Mulher. Aproveitamos
esta data para homenagear todas as
mulheres, em especial às intensivistas
mineiras, que tanto contribuem para a
especialidade, com sua competência mais
que reconhecida. 

Rogério de Castro Pereira
Presidente
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agenda  

Calendário de atividades
Agenda Estadual

Agenda Nacional

09 e 10 de abril de 2011- ACLS Belo Horizonte 

16 e 17 de abril - ACLS Belo Horizonte / Turma completa

23 e 24 de abril - ACLS Belo Horizonte

30 de abril e 01 de maio - ACLS Belo Horizonte

14 de maio de 2011 - BLS Belo Horizonte

14 e 15 de maio de 2011 - ACLS Belo Horizonte

14 e 15 de junho de 2011 - ACLS Belo Horizonte

14 e 15 de junho de 2011 – USPI - Winfocus Belo Horizonte

14 e 15 de junho de 2011 - FCCS Belo Horizonte

14 e 15 de junho de 2011 - PVMA Belo Horizonte

14 e 15 de junho de 2011 - TENUTI Belo Horizonte

14 e 15 de junho de 2011 – CITIN Belo Horizonte

15 de junho de 2011 - BLS Belo Horizonte

16, 17 e 18 de junho de 2011 – XII Congresso Mineiro de
Terapia Intensiva

Belo Horizonte / Ouro Minas Palace Hotel

Curso para Residentes e Especializandos em Medicina
Intensiva
05, 12, 19 e 26 de abril de 2011
03,10, 17, 24 e 31 de maio de 2011
07, 14, 21 e 28 de junho de 2011

Belo Horizonte - Associação Médica de Minas Gerais

4 a 7 de maio de 2011 – XIV Congresso Sul Brasileiro de
Medicina Intensiva

Centreventos  Cau Hausen – Joinville
Informações e inscrições:
http://www.socati.org.br/congresso/local.html

5 a 7 de maio de 2011 – VIII Congresso Norte Nordeste
em Medicina Intensiva

Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia –
Belém
Informações e inscrições: http://www.connemi.com.br/

13 a 14 de maio de 2011 – III Simpósio de Terapia
Intensiva Cirúrgica

Informações:  http://www.hospitalalemao.org.br/haoc/

12 a 14 de maio de 2011 – I Congresso Brasileiro de
Medicina Intensiva Neurológica

Hotel Caesar Business Faria Lima – São Paulo
Informações e inscrições:
http://www.amib.org.br/comin2011/

20 de maio de 2011 – XVIII Encontro Internacional de
Neonatologia

Informações: www.amib.org.br

20 a 21 de maio de 2011 – II Simpósio da Amib de
Odontologia

Park Inn by Radisson – São Paulo
Informações e inscrições: 
http://www.amib.org.br/simpodonto/

27 a 28 de maio de 2011 – VIII Fórum Internacional de
Sepse

Hotel Caesar Business Paulista – SP
Informações: www.amib.org.br

2 a 4 de junho  de 2011 – IV Congresso Centro Oeste de
Medicina Intensiva

Centro de Convenções de Goiânia – Goiânia
Informações e inscrições: 
http://www.sotiego.com.br/congresso/

16 a 18 de junho de 2011 – Congresso Mineiro de
Terapia Intensiva

Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte
Informações e inscrições: www.somiti.org.br
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departamento

Ligami realiza I Simpósio Introdutório

O auditório lotou com a presença de
162 estudantes nas palestras sobre
“Sedação, analgesia e bloqueio muscular”,
“Suporte básico de vida pelas diretrizes da
AHA 2010” e “Manejo invasivo e não inva-
sivo de vias aéreas”, ministradas, respecti-
vamente, por Hugo Corrêa de Andrade
Urbano, diretor científico da Somiti e
coordenador do curso PVMA, Vivian
Santana Soares Ribeiro, coordenadora do
Curso BLS e Cristiano Valério Ribeiro,
coordenador do curso FCCS. 

Além dos palestrantes convidados, a
mesa de abertura contou com a presen-
ça de Rogério de Castro Pereira, presi-

dente da Somiti, Heberth Miotto, coor-
denador dos cursos ACLS e BLS, Camila
Isoni, ex-presidente da Ligami, Pedro
Moreira, Alessandra Mariano e Raquel
Monteiro, coordenadores acadêmicos da
Ligami. 

Segundo Alessandra Mariano, a Liga
Acadêmica tem como principais objetivos
promover e aprimorar o conhecimento
teórico – prático dos alunos de graduação
na área médica, visando uma formação
mais completa. Os acadêmicos da Liga par-
ticiparão de aulas semanais no Curso
Somiti para Residentes e Especializandos
em Terapia Intensiva, além de serem esca-

lados para práticas nas unidades de terapia
intensiva em hospitais parceiros, e realiza-
rem a apresentação e discussão de casos
clínicos, sob orientação de um médico
orientador. 

“Os participantes da Liga terão opor-
tunidade de adquirir um conhecimento em
Medicina Intensiva muito além do que é
ensinado nos currículos básicos de gradua-
ção médica, visando o aprimoramento do
conhecimento científico e desenvolvimen-
to de um raciocínio clínico mais elabora-
do”, afirma Alessandra. 

Mais informações sobre a Ligami no
site www.somiti.org.br.

acadêmicos coordenadores da Liga e camila isoni, Hugo
Urbano, rogério de castro e Herbet Miotto

Com o objetivo de selecionar novos membros e apresentar aos acadêmicos palestras sobre temas relevantes à Terapia
Intensiva, a Liga Acadêmica de Medicina Intensiva (Ligami) promoveu no dia 28 de março, na Faculdade de Ciências Médicas
de Minas Gerais, o I Simpósio Introdutório da Ligami. 

acontece

o auditório lotado demonstra a importância do evento

Somiti marca presença em congresso
internacional de odontologia

“Qualidade e simplicidade” foi o
tema do Congresso Internacional de
Odontologia de Minas Gerais (Ciomig),
realizado entre os dias 23 e 26 de
março, em Belo Horizonte. Atendendo
ao convite feito pela comissão organiza-
dora do evento, Maria Thereza Fonseca
Martins, Alessandra Figueiredo de Souza
e Santuza Mendonça, representantes do
Departamento de Odontologia da
Somiti, participaram do Congresso,
ministrando palestras sobre o trabalho
realizado pelos cirurgiões – dentistas
nas unidades de terapia intensiva. 

Segundo Maria Thereza, foi uma
excelente oportunidade para divulgar o
trabalho realizado pela Somiti. “Pro-
pagamos o trabalho dos dentistas na
terapia intensiva e em ambiente hospita-
lar, além de promover e divulgar a
Somiti e o nosso departamento”, afirma.

“Assistência odontológica para pre-
venção da pneumonia nosocomial em
pacientes hospitalizados”, “Odontologia
hospitalar: novo cenário de prática” e
“Inserção da odontologia no ambiente
hospitalar” foram os temas escolhidos
pelas intensivistas. 

Maria Thereza Martins, alessandra
Figueiredo e Santuza Mendonça
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Cresce o número de mulheres

intensivistas em Minas Gerais

Segundo dados do Conselho Federal
de Medicina (CFM), o número de mulhe-
res médicas vem aumentando em todo o
país devido às mudanças políticas e eco-
nômicas que abrem espaço para que a
mulher ingresse na medicina e na Terapia
Intensiva. Em abril de 2010 o CFM reali-
zou uma pesquisa que revelou o aumen-
to expressivo do número de mulheres
nas escolas médicas do Brasil. De 2000 a
2009 a proporção de profissionais do
sexo feminino subiu de 33% para 39%. 

Em Minas Gerais, os números com-
provam a continuidade dessa tendência.
Em 2000 as mulheres somavam 7.914
estudantes em escolas de medicina. Já
em 2009, esse valor saltou para 12.225,
revelando um aumento de 54,5%,
enquanto que, no universo masculino, os
registros aumentaram 29,1%. Em 2006,
a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva
(Somiti) contava com um total de 379
sócios quites. As mulheres somavam 104
desse total (27%) e os
homens eram representados
por 275 associados (73%). Em
2010, dos 830 sócios da
Sociedade, 334 são mulheres,
ou seja, aproximadamente
41% do total. Os homens
somam  496 associados (cerca
de 59%). Esses valores reve-
lam um aumento de 80% na
participação dos homens
intensivistas, enquanto que, a
participação do universo femi-
nino quase triplicou, aumen-
tando 221%.

Para Alexandra Vasconcelos
Vieira, 41 anos, anestesiologista
e intensivista, a mulher não

sofre mais preconceitos em seu ambien-
te de trabalho. “Ela será respeitada
desde que tenha uma postura profissio-
nal ética e honesta. Não acredito que
ainda exista a premissa de que a mulher
é um sexo frágil. Somos todos iguais e
algumas vezes colegas nos ajudam quan-
do temos problemas com filhos ou com
a gestação”, afirma. Anestesiologista há
13 anos, Alexandra Vieira se interessou
pela medicina intensiva por gostar de
cuidar de pacientes críticos. Trabalha em
UTIs há cincos anos e há dois, retirou o
título de intensivista. Para ela, as mulhe-
res oferecem benefícios importantes à
Somiti. “Temos uma visão mais humana,
sensível, maternal e mais globalizada dos
problemas e das pessoas”. 

Conciliando trabalho e família

Além de se destacarem na área pro-
fissional, as mulheres se preocupam em
cuidar bem da casa e da família. Como

conciliar trabalho e família? “Tento orga-
nizar meus horários da melhor maneira
possível sempre priorizando as crianças,
mesmo que sacrifique um sábado a noite
dando plantão”, afirma a intensivista. 

Alexandra coordenada a casa pelo
celular quando está de plantão e conta
com a ajuda da mãe e do marido. “É
claro que a mulher que tem filhos traba-
lha um pouco menos. Tento deixar pelo
menos duas manhãs livres para correr,
fazer compras no supermercado e ir ao
salão. E algumas tardes para criar e cur-
tir os filhos, principalmente o mais novo,
de um ano e meio”, destaca. 

Tempo livre para o hobby

“Aprendi que quando achamos que
não dá mais, ainda temos força para mais
um pouco”. Essa é a resposta de
Alexandra Vieira quando o Somiti Informa

lhe perguntou se sobrava tempo para a
prática de algum hobby. A resposta é sim.

Alexandra corre em média 10
km, pelo menos duas vezes por
semana. 

“Comecei a correr há uns
oito anos, quando vi uma cirur-
giã correndo na rua enquanto
eu comia um pão de queijo
numa lanchonete às 7h.
Primeiro aprendi a ter o hábito
com um treinador e depois me
acostumei com a corrida.
Hoje, treino pelo menos duas
vezes na semana. Só corro por
prazer, mas já participei de
várias corridinhas de 10 Km,
algumas meia maratonas, vol-
tas da lagoa e de duas marato-
nas”, finaliza.

No dia 8 de março comemorou-se internacionalmente o Dia da Mulher. Nessa data, em 1857, operárias de uma fábrica

de tecidos, localizada nos EUA, fizeram uma grande greve reivindicando melhores condições de trabalho. A manifestação

foi reprimida com violência. O objetivo da data não é apenas comemorar, mas também discutir o papel da mulher na

sociedade atual. Na maioria dos países isso é feito por meio de conferências, debates e reuniões. Não há dúvida de que

esse papel aumenta a cada dia, com a inclusão da mulher no mercado de trabalho. O Somiti Informa conversa com

Alexandra Vasconcelos Vieira. Esposa, mãe de três filhos, anestesiologista e intensivista dos Hospitais da Unimed – BH.

Ela fala sobre a ascensão da mulher na especialidade e sobre a conciliação entre família e emprego.

intensivista e anestesiologista, alexandra vieira, 41 anos, mãe
de três filhos

homenagem
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matéria de capa

Convidados internacionais   
12ª edição do Congresso M    

Sala UTI Adulto

Luca Neri (Itália) é diretor de projetos da Winfocus (maior canal
de formação e divulgação de conhecimento em ultrassonografia no
paciente crítico em todo o mundo). No dia 16 de junho, serão  ini-
ciadas as apresentações do evento logo após a cerimônia de aber-
tura, com palestra sobre o “Uso do ultrassom no paciente crítico”.

O espanhol Andrés Esteban (MD, PHD, Intensive Care
Unit, Hospital Universitario de Getafe, em Madri) tem presen-
ça confirmada para todos os dias e estará nas Salas de Medicina
Intensiva Adulto. “The age as a limitation to start the mechanical

ventilation”, “Mechanical ventilation in the obese patient. It is dif-

ferent?” e “Ventilator modes. Is there some better?” são algumas
das conferências que apresentará na ocasião. Serão sete pales-
tras ao todo, sendo uma delas na sala multidisciplinar de
Fisoterapia (Sala Itacolimi), no dia 17 de junho, com o tema
“How useful is the tracheostomy? Early or late”. 

As salas de Medicina Intensiva Adulto contam ainda com
mais um convidado estrangeiro: Paul Ellis Marik (Department of
Medicine, Eastern Virginia Medical School , em Norfolk, EUA).
O americano inicia as atividades do dia 18 de junho, com a con-
ferência “Stress hyperglycemia in the ICU”, às 8h, no Auditório
Centenário I. “Hemodynamic Parameters to Guide Fluid

Therapy”, “Steroids in ARDS and Sepsis Management of head

trauma” e” Stress hyperglycemia in the ICU” serão suas outras
aulas do dia. 

Sala UTI Neonatal e Pediátrico

Alexandre Tellechea Rotta, dos Estados Unidos (MD,
FCCM, FAAP, Director, Pediatric Cardiac Critical Care,
Associate Professor of Clinical Pediatrics, Indiana University
School of Medicine Riley Hospital for Children at Indiana
University Health) é o palestrante internacional da Sala de
Medicina Intensiva Neonatal e Pediátrica. 

Suas aulas serão sobre “Lesão pulmonar associada à ven-
tilação mecânica”, “Síndrome de Desconforto Respiratório
Agudo e “Choque Séptico na criança e no RN - diagnóstico
e tratamento”, nos dias 17 e 18 de junho, no Auditório
Centenário III. 

Sala de Enfermagem

Tracy Heather Herdman (PhD Nursing pela Boston College
Current Executive, Director
Nanda International Nursing
Diagnostic) é a convidada
estrangeira da Sala de
Enfermagem (Auditório Ouro
Preto).

Ela se apresenta no dia 17
de junho, ministrando confe-
rência sobre “Taxonomia
Nanda – I: Novas perspecti-
vas”.

A programação preliminar
já está no site. Confira os

temas que serão apresentados nas salas de Medicina Intensiva
Adulto, Pediátrica/Neonatal e nas salas das atividades multidis-
ciplinares (Enfermagem, Psicologia, Fisoterapia, Odontologia,
Nutrição e Fonoaudiologia). 

Acesse o www.somiti.org.br e faça já a sua inscrição! 

Buscando, cada vez mais, oferecer aos intensivistas mineiros alta qualidade em eventos científicos, a Somiti confirma a
presença de quatros convidados internacionais no XII Congresso Mineiro de Terapia Intensiva, que será realizado entre
os dias 16 a 18 de junho, no Ouro Minas Palace Hotel. Paul Ellis Marik (EUA), Luca Neri (Itália), Andrés Esteban
(Espanha), Alexandre Tellechea Rotta (EUA) e Tracy Heather Herdman (EUA) irão complementar a programação cien-
tífica, ministrando palestras nas Salas de Medicina Intensiva Adulto, Neonatal/Pediátrica, Fisioterapia e Enfermagem.

andrés esteban (espanha)
Sala UTi adulto e Fisioterapia

alexandre Tellechea rotta (eUa)
Sala UTi neonatal e pediátrico

Luca neri (itália)
Sala UTi adulto

paul ellis Marik (eUa)
Sala UTi adulto

Tracy Heather Herdman (eUa)
Sala de enfermagem 
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  confirmam presença na
    ineiro de Terapia Intensiva

As inscrições para os cursos pré - Congresso também já estão abertas no site www.somiti.org.br. A Somiti oferece todo o

material didático e certificado. Confira as datas e participe! Aprimore suas técnicas e conhecimentos!

ACLS – Advanced Cardiac Life Support  (Suporte Avançado de Vida em Cardiologia) 

FCCS – Fundamental Critical Care Support (Suporte Básico em Cuidados Intensivos) 

PVMA – Princípios de Ventilação Mecânica no Adulto 

BLS – Basic Life Support (Suporte Básico da Vida) 

CITIN – Curso de Imersão em Terapia Intensiva Neurológica 

TENUTI – Terapia Nutricional em Terapia Intensiva 

USPI – Ultrassom para intensivistas – Winfocus 

Cursos pré – Congresso: 14 e 15 de junho
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UTI do Júlia Kubitscheck ganha
quadros de artista plástica

A Unidade de Terapia Intensiva do
Hospital Júlia Kubitschek, da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais
(Fhemig), realiza ações em parceria com o
projeto CTI Humanizado, que visam ofere-
cer bons resultados na recuperação de seus
pacientes críticos. Há três anos o hospital
vem desenvolvendo atividades que fogem
do convencional em uma unidade de terapia
intensiva. Contadores de histórias, come-
morações de aniversário, visitas de crianças
e permanência de acompanhantes são algu-
mas das ações que tornam o ambiente mais
acolhedor para pacientes e familiares. 

A atividade mais recente foi a parceria
criada com a artista plástica Morgana
Valente, com o intuito de promover, além
das melhoras comportamentais, uma signi-
ficativa mudança no espaço físico da UTI,
que possui, atualmente 21 leitos. A artista
plástica atendeu ao convite e doou, junta-
mente com seus alunos, cerca de 30 de
suas obras ao CTI do hospital. As obras
foram apresentadas à equipe do hospital e
aos familiares no dia 26 de fevereiro, com
uma exposição dos quadros. 

“Quando percebemos a grande ade-
são do projeto nos sentimos recompensa-
dos. Vários alunos se prontificaram a aju-
dar, além de colaboradores que contribuí-
ram na captação de recursos para a colo-
cação de molduras nos quadros”, declara a
artista Morgana Valente.

Para Márcia Viegas, psicóloga do CTI do
Júlia Kubitschek e coordenadora do projeto
CTI Humanizado, a ideia inicial era apenas
proporcionar maior aconchego aos familia-
res, mas seus benefícios foram além.
“Morgana e seus alu-
nos transformaram o
ambiente de forma
mais ampla, atingin-
do não só os familia-
res, mas certamente
a equipe multidisci-
plinar e os próprios
pacientes. A impor-
tância desta ação
está na transforma-
ção do ambiente,
tornando-o mais
harmonioso, acon-
chegante, favore-

cendo o bem-estar da equipe e a relação
entre os pacientes e familiares”, esclare-
ce.

Márcia reforça ainda a ideia principal
do Projeto, mostrar à população que o CTI
é lugar de vida, cuidado e acolhimento.
“Tentamos romper a visão de que a UTI é
um lugar de morte, onde só podemos
seguir prescrições médicas. Oferecemos a
eles, no mínimo, um sentido para que o
paciente continue ali, sendo invadido por
tubos e sondas”, finaliza a psicóloga.

corredor do cTi 

Projeto de Lei que regula a Ortotanásia
avança no Congresso Nacional 

O Congresso Nacional deu mais um
passo a favor da regulamentação da prática
da Ortotanásia no Brasil com a aprovação do
Projeto de Lei 6715/09, de autoria do sena-
dor Gerson Camata (PMDB-MG), que regu-
lamenta e autoriza essa prática no país. O
texto foi sancionado no dia 8 de dezembro,
pela Comissão de Seguridade Social e Família
da Câmara dos Deputados. 

O documento ainda precisa ser vota-
do pela Comissão de Constituição e
Justiça do Senado. Se a votação no plená-
rio for satisfatória, o PL
segue diretamente à
Câmara dos Deputados.
Se for aprovado pela
Câmara e sancionado
pela presidência da
República, o Código
Penal será alterado e os
médicos poderão aten-

der a vontade expressa do paciente de ter
uma morte digna, sem sofrimento. 

Ministério Público volta atrás 
O Ministério Público Federal, em sua

primeira avaliação, suspendeu a Resolução
1.805/2006 do Conselho Federal de
Medicina, que autoriza os médicos a limita-
rem ou suspenderem tratamentos e procedi-
mentos que prolongassem a vida do pacien-
te, na fase final de doenças terminais ou incu-
ráveis, respeitada sua vontade ou, na sua
impossibilidade, de seu representante legal. 

O texto foi suspenso
por decisão liminar do juiz
Roberto Luís Luchi Demo,
da 14ª Vara Federal, que
concluiu que a norma do
Conselho extrapolava as
competências do órgão,
uma vez que “o Conselho
Federal de Medicina não

tem poder regulamentar para estabelecer
como conduta ética uma conduta que é tipi-
ficada como crime”.

Mas essa realidade mudou. No dia 6 de
dezembro de 2010, o jornal Estado de S.
Paulo publicou a nova decisão do Ministério
Público de regulamentar a resolução. “Sobre
muito refletir a propósito do tema, chego à
convicção de que a resolução realmente não
ofende o ordenamento jurídico”, afirma o
juiz Roberto Luchi Demo. 

Em sua sentença, ressaltou que a práti-
ca da ortotanásia nada tem a ver com omis-
são de socorro – crime previsto no código
penal – uma vez que, o paciente está devi-
damente assistido pela equipe médica res-
ponsável. Além disso, Roberto Luchi Demo
destacou o fato de que a Resolução está de
acordo com a Constituição Federal em um
dos seus princípios fundamentais: dignidade
da pessoa humana.

Crédito: Divulgação Fhemig

em dia com a notícia
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Nos dias 19 e 20 de março, na
Associação Médica de Minas Gerais,
foi realizado o curso USPI: ultrassono-

grafia no paciente crítico, realizado
pela Somiti em parceria com a
Winfocus – maior canal de formação
de conhecimento em ultrassonografia

no paciente crít ico em todo o
mundo. 

Segundo José Muniz Pazeli Júnior,
coordenador do curso Winfocus – Brasil e
coordenador do CTI da Santa Casa de
Barbacena (MG), o objetivo das aulas, que
têm a duração de dois dias, é que intensi-
vistas e emergencistas, sem nenhuma for-
mação prévia em ultrassonografia, sejam-
capacitados a utilizar essa ferramenta no
seu dia-a-dia. 

“É impossível trabalhar sem a ultrasso-
nografia nas unidade de terapia intensiva,
departamentos de emergência e UTIs
móveis. O ultrassom per-
mite que o médico obtenha
um exame de imagem em
alguns minutos, na beira do
leito, sem implicar em ris-
cos removendo o paciente
para exames radiológicos e
tomográficos”, esclarece o
coordenador do curso. 

Além de José Muniz Pazeli,
participaram como instrutores
Miguel  Montorfano, coorde-

nador do Winfocus na América Latina e res-
ponsável pelo serviço de ultrassonografia
do Hospital Clemente Alvarez de Rosário
(Argentina), Daniel Pedrollo, emergencista
do Hospital das Clínicas de Porto Alegre,
Tarcísio Grossi, cardiologista e ecocardio-
grafista e Paula Nocera, anestesista. 

“A receptividade dos participantes
foi excelente! Muitos alunos me procu-
raram para relatar o quanto aprenderam
em pouco tempo e como o uso do
ultrassom impactará positivamente na
prática médica de cada um deles”, afir-
ma Pazeli. 

especialização

Curso de ultrassom no paciente
crítico é sucesso absoluto

Intensivistas, emergencistas, cirurgiões e clínicos realizaram, nos dias 19 e 20 de março, o curso USPI: ultrassonografia no
paciente crítico - Winfocus, onde tiveram a oportunidade de aprender a manusear o equipamento. Devido à grande procura
e sucesso das aulas, a Somiti realizará novo curso nos dias 14 e15 de junho. Acesse o www.somiti.org.br e confira a progra-
mação! 

Ultrassonografia vascular
José pazeli orienta a prática de ultras-
som no tórax

participantes do curso USpi
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em destaque

20 anos de cuidado ao paciente neurológico grave
No dia 2 de janeiro de 1991, era inaugurado, graças à iniciativa do neurocirurgião Jorge Luiz Paranhos, o CTI da Santa

Casa de São João Del Rei, interior de Minas Gerais. A UTI leva o nome de Cidi Rangel e comemora, em 2011, 20 anos de
funcionamento dedicados aos pacientes neurológicos graves. No dia 29 de janeiro, intensivistas de todo o estado se reuni-
ram para comemorar a ocasião. Veja abaixo as fotos do evento:

Jorge Luiz paranhos, coordenador da
UTi, entrega certificado à Maria
aparecida Braga, ex-presidente da
Somiti, e Fernando Botoni, intensivista
da Sociedade

Luiz carlos, representante do crM de São
João del rei, Hermann Tiesenhausen, ex –
presidente da Somiti, e Jorge paranhos

rogério de castro pereira, presidente
da Somiti, e Hermann Tiesenhausen

representantes da Somiti e acompanhantes posam para foto
equipe multidisciplinar da UTi

intensivistas da UTi da Santa casa de São João del rei e
acompanhantes convidados se divertem na festa de comemoração 



Reinaugurada em 2008, após a realiza-
ção de obras de reforma e ampliação, a
UTI Geral da Santa Casa de Montes Claros
possui 10 leitos e atende pacientes de
todas as áreas, incluindo pós-operatórios
de grandes cirurgias. A unidade de terapia
intensiva recebeu, em 2010, a Certificação
de Acreditação Hospitalar, concedida pela
ONA - Organização Nacional de Acre-
ditação e Ministério da Saúde.

O CTI é dotado de modernos equipa-
mentos, capacitados para a monitorização
invasiva e não-invasiva dos pacientes, tais
como monitores multiparâmetros, monito-
res de pressão intracraniana e intra-arterial,
respiradores e monitores de pvc-pressão
venosa central. Conta ainda com aparelha-
gem para realização de exames no leito,
como o ultrassom portátil, localizado no
próprio CTI, considerado um benefício, evi-
tando a mobilização de paciente instável. 

Outro ganho é a presença de duas
máquinas de hemodiálise de última gera-
ção, que proporciona a realização da diáli-
se no próprio setor, garantindo, assim, a

sobrevida dos pacientes. Todos esses equi-
pamentos recebem manutenção preventi-
va, realizada, periodicamente, pelo Setor
Biomédico do Hospital.

A estrutura física dispõe também de
sala exclusiva para boletins médicos, sala
de reuniões, sala de descanso para todos
os profissionais e sala de equipamentos. A
equipe multidisciplinar é composta por
médicos intensivistas, fisioterapeutas,
enfermeiros, psicólogo, farma-
cêutico, nutricionista e técnicos
de enfermagem.

UTI Coronariana

A UTI Coronariana da Santa
Casa foi inaugurada em 2008 e
também conta com a Cer-
tificação de Acreditação Hos-
pitalar. Todos os leitos possuem
monitorização não-invasiva e
central de monitorização eletrô-
nica. A estrutura é dotada de
equipamentos tais como, balão
intraórtico, ecoportátil com
transdutor transesofágico, venti-

ladores bennet para cada dois leitos,
máquina contínua de hemodiálise, serviço
de apoio, com hemodinâmica 24 horas e
tomografia computadorizada. 

Em 2010, foram implantados e encon-
tram-se em aplicação, os protocolos clíni-
cos de síndrome coronariana com supra,
sem supra e pós-operatório de cirurgia
cardíaca. O protocolo de dor torácica está
em fase de implantação.
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neurointensivismo

UTI da Santa Casa de Montes Claros recebe
Certificação de Acreditação Hospitalar

equipamentos modernos são utilizados nos leitos

UTIS de Minas

Belo Horizonte foi palco, entre
os dias 18 a 20 de março, no
Minascentro, do III Congresso Bra-
sileiro de Neurotrauma e III Simpósio
Internacional de Neurotraumatologia.
Jorge Luiz Paranhos, coordenador do
Departamento de Neurointensivismo
da Somiti, foi o presidente do Congresso,
que contou com a participação de 300
pessoas. 

O segundo dia do evento foi total-
mente dedicado ao neurointensivismo
no neurotrauma, onde 180 intensivis-
tas, dentre eles representantes da
Amib e Somiti, tiveram a oportunidade
de aprimorar seus conhecimentos no
que diz respeito à monitoração, mane-
jo inicial e evolutivo do TCE grave,
ventilação, sedação, drogas e transfu-

sões sanguínea, reposição de fluidos e
controle de pressão. Randall Chesnutt
(Estados Unidos), Walter Videtta
(Argentina) e Guillermo Bugedo
(Chile) foram os convidados interna-

cionais.“Esse Congresso reafirmou a
importância da equipe multidisciplinar
e proporcionou o congraçamento de
neurocirurgiões e intensivistas”, afirma
Jorge Paranhos. 

Intensivistas participam de evento
internacional de neurotrauma

participantes do iii Simpósio internacional de neurotraumatologia e iii congresso
Brasileiro de neurotrauma



A Sociedade Mineira de Terapia
Intensiva iniciou, em fevereiro deste ano, o
Curso para Residentes e Especializandos em
Medicina Intensiva. As aulas, gratuitas, são
realizadas às terças – feiras, das 18h às 19h,
na Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), em Belo Horizonte. As palestras
abrangem temas de extrema importância
para a especialidade e serão realizadas até
13 de dezembro de 2012.

Segundo Rogério de Castro Pereira, pre-
sidente da Somiti, o objetivo do curso é apri-
morar a formação do médico intensivista em
Minas Gerais, melhorando, dessa forma, a
organização da residência e/ou especialização
em Terapia Intensiva.  As aulas se baseiam no
Programa de Formação Orientado por
Competência em Medicina Intensiva da
Associação de Medicina Intensiva Brasileira
(Amib) e são destinadas a médicos, residentes
e especializandos. 

Sucesso absoluto

“Índices prognósticos em Terapia
Intensiva” foi o tema da aula inaugural, minis-
trada pelo coordenador da UTI do 19º andar
do Hospital Life Center e plantonista da UTI
do Hospital da Unimed, Flávio Lopes Ferreira.
Os alunos tiveram a oportunidade de realizar
uma análise histórica dos índices prognósticos,
além de aprenderem sobre justificativas, van-
tagens e limitações de sua utilização. 

“Achei extremamente interessante a ideia
da Somiti em reunir todos os residentes e
especializandos em um grupo único. Isso per-
mitirá uma maior integração entre os alunos,
além da vantagem de ouvir, durante todo o

curso, uma grande variedade de pessoas
de diferentes serviços e formações, mas
com ampla experiência nos temas pro-
postos”, afirma Flávio. 

Já na segunda semana, aproximada-
mente 40 alunos encheram a sala da
AMMG, querendo saber mais sobre
“Síndrome da Resposta Inflamatória
Sistêmica e Síndrome de Disfunção de
Múltiplos órgãos”. Frederico Bruzzi de
Carvalho, gerente e coordenador do CTI
do Hospital Eduardo de Menezes e coor-
denador da especialização e residência
médica em medicina intensiva do
Hospital Mater Dei, apresentou uma revi-
são histórica da origem destes termos e
sua importância para definir os pacientes
críticos. 

O intensivista parabeniza a Somiti pela ini-
ciativa. “Jovens médicos podem não se ver
representados por sociedades de especialida-

des. Eles têm de ser atraídos
pela Somiti a participar da
Sociedade, a ter voz ativa e se
sentirem representados. Esta
aproximação é necessária”,
esclarece. 

Cláudio Dornas de
Oliveira, coordenador da
residência médica e especiali-
zação em medicina intensiva
dos hospitais Mater Dei e
Odilon Behrens, disse que o
curso tem a função principal
de integrar os serviços de
residência em Medicina
Intensiva, ajudando a promo-
ver a uniformi-

zação do conhecimento para
esses profissionais. 

“Mudanças recentes ocor-
reram na Amib com relação à
formação do médico residente,
ampliando a lista de conheci-
mento e treinamento necessá-
rios.. Os intensivistas de Minas,
por meio da Somiti, estão
dando um passo importante
para esta melhoria”, destaca
Cláudio Dornas.  Em sua aula
sobre “Síndrome da disfunção
respiratória aguda” reuniu
cerca de 30 alunos. 

Reconhecimento dos alunos

Bruna Barbosa Dias, residente em Terapia
Intensiva no Hospital Felício Rocho, afirma
que já assistiu a três aulas até o momento,
mas, com certeza, irá, sempre que puder, con-
tinuar frequentando o curso. “Todos os temas
escolhidos pela Somiti são pertinentes, impor-
tantes e imprescindíveis à especialidade”, res-
salta. 

O residente em Terapia Intensiva da Santa
Casa de Belo Horizonte, Guillermo Luiz
Espinoza Ramires, também parabeniza a
Sociedade. “As aulas são muito bem elabora-
das e têm tido um excelente respaldo entre os
alunos. Farei o máximo para assistir todas as
aulas. Só não irei quando for dia de plantão”,
diz o residente. 

Informações e inscrições sobre o Curso
para Residentes e Especializandos em
Medicina Intensiva no site www.somiti.org.br. 

cursos

Melhoria na formação do residente e
especializando em Medicina Intensiva 
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“os intensivistas de Minas estão dando um
passo importante para melhoria da formação
do médico residente”, diz cláudio dornas

as aulas continuam cheias no 4º módulo sobre
“coagulação intravascular disseminada”

cerca de 40 alunos lotaram a sala da aMMG no 2º módulo
do curso


