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editorial

“Resultados assim nos estimulam a trabalhar
ainda mais em benefício da Medicina Intensiva”
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expediente

Organizamos o XIII Congresso Mineiro
de Medicina Intensiva com a preocupação
de oferecer aos colegas intensivistas um
evento de alta qualidade cien-
tífica, que abordasse temas
atuais e relevantes. É nosso
dever buscar a troca de expe-
riências e o aprimoramento
no que diz respeito à qualida-
de e à segurança do cuidado
intensivo. O retorno que tive-
mos foi extremamente positi-
vo, com a participação de mais
de 900 profissionais. Muitos
foram os colegas que me pro-
curaram parabenizando a Comissão
Organizadora pelo evento, pela localização
e pelo enfoque que foi dado, em um
momento em que nunca se falou tanto
sobre segurança. É muito gratificante ver o

resultado de meses de dedicação.
Resultados assim nos estimulam a trabalhar
ainda mais em benefício dos profissionais

atuantes na Medicina
Intensiva. 

Não tivemos boas
notícias em relação ao
financiamento da saúde
nos últimos anos e carece-
mos de políticas favoráveis
à urgência/emergência,
tanto para o paciente,
quanto para o profissional.
Entretanto, sabemos da
nossa importância diante

da atual crise da especialidade: mesmo não
sendo órgão fiscalizador, a Somiti deve par-
ticipar, junto com entidades que atuam nesta
área, em busca da defesa profissional.

Continuamos atuando nestas frentes,

cada vez mais organizados, mas necessitan-
do da participação de todos para conquis-
tarmos a valorização da qualidade e da segu-
rança, a criação de plano de carreira, o regi-
me de contratação de profissionais, a
implantação da CBHPM (que corrigirá dis-
torções, acertando o peso do nosso traba-
lho) e da RDC-7. 

Mesmo diante desses problemas, a
Sociedade vem cumprindo seu papel social,
participando efetivamente no desenvolvi-
mento do plano de atendimento a eventos
de massa e catástrofes.

Acreditamos na importância da qualida-
de da Medicina Intensiva, o que é enfatizado
pelo tema central deste evento. Esperamos
em breve boas notícias para a população e
para os profissionais que dela cuidam.
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6 e 7 de julho de 2013 - ACLS Belo Horizonte  

6 e 7 de julho de 2013 - ACLS Varginha / CRM-MG  

13 e 14 de julho de 2013 - ACLS Belo Horizonte 

13 e 14 de julho de 2013 - ACLS Ouro Preto / CRM-MG   

20 e 21 de julho de 2013- ACLS Ipatinga  / FSFX

20 e 21 de julho de 2013 - ACLS Patos de Minas  / CRM-MG 

27 e 28 de julho de 2013 – PVMA  Belo Horizonte 

27 e 28 de julho de 2013 - ACLS Belo Horizonte / CRM-MG , HOB/H Vila da Serra  

3 de agosto de 2013 - BLS Belo Horizonte 

3 e 4 de agosto de 2013 – FCCS Belo Horizonte 

3 e 4 de agosto de 2013- ACLS Montes Claros / SAV

3 e 4 de agosto de 2013 - ACLS Belo Horizonte / Fhemig

17 e 18 de agosto de 2013 - ACLS Juiz de Fora 

23 e 24 de agosto de 2013 – PVMA Belo Horizonte / Fundação Unimed

24 e 25 de agosto de 2013 - ACLS Bauru (SP) - Fundação Unimed SP

24 e 25 de agosto de 2013 – ACLS Salto - Itu (SP) / Fundação Unimed SP 

24 e 25 de agosto de 2013 – ACLS São José do Rio Preto (SP) / Fundação Unimed SP 

28 e 29 de junho de 2013 – VI Fórum Amib de Enfermagem São Paulo – SP
Informações: http://www.amib.org.br/simposio-enfermagem

2 e 3 de agosto de 2013 – I Simpósio Amib de Terapia Nutricio-
nal em UTI 

Brasília – DF
Informações: http://www.amib.org.br/simposio-enfermagem

23 e 24 de agosto de 2013 - II Comin – Congresso de Medicina 
Intensiva Neurológica

São Paulo – SP
Informações: http://www.amib.org.br/comin

12 a 14 de setembro de 2013 – MCCRC – Multiprofessional 
Critical Care Review Course

Rio de Janeiro – RJ
Informações: http://www.amib.org.br/mccrc

5 e 6 de novembro de 2013 – International Forum Sepsis Rio 
2013

Rio de Janeiro – RJ
Informações: http://www.forumsepse.com.br/
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agenda  

Calendário de atividades

Agenda Estadual

Informações e inscrições: www.somiti.org.br ou (31) 3222-3172

Caro Dr. Rogério,
Com satisfação e apreço o parabenizo pelo XIII Congresso

Mineiro de Medicina Intensiva, cujos temas abordados refletiram a
importância do atendimento multidisciplinar.

Agradeço a estimada Somiti, em nome de toda classe fonoaudio-
lógica de Minas Gerais, pela sala dedicada à Fonoaudiologia neste

momento em que as profissões da área da saúde estão tão pouco
valorizadas e depreciadas pela população.

Para o Conselho Regional de Fonoaudiologia 6ª. Região é sempre
um prazer apoiar eventos como esse. O Crefono 6 está de portas
abertas para futuros projetos em parceria com a Somiti.

Cordialmente,

Rafaela Gorza - presidente do Crefono 6

Cartas 

Agenda Nacional
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abertura

Valorização profissional é destaque na abertura
do Congresso Mineiro

Quem esteve no Ouro Minas Palace
Hotel na última quinta-feira (16 de maio)
presenciou uma intensa movimentação
no hall, que seguia em direção ao primei-
ro andar. Cerca de 920 intensivistas de
todos os cantos do estado lotaram o
auditório Centenário para acompanhar o
início das atividades do XIII Congresso
Mineiro de Medicina Intensiva, dedicado
à toda a equipe multidisciplinar. 

Abertura oficial
“Estou maravilhado com o que estou

vendo aqui!”, disse o presidente do
Conselho Regional de Medicina de Minas
Gerais (CRM-MG) João Batista Gomes
Soares, que participou da abertura oficial
do evento, juntamente com Rogério de
Castro Pereira, presidente da Somiti;
Hugo Correa de Andrade Urbano, presi-
dente do Congresso; Lincoln Lopes
Ferreira, presidente da Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG); e
Rafaela Gorza, presidente do Conselho
Regional de Fonoaudiologia - 6ª Região
(Crefono 6), representando a equipe
multidisciplinar. 

A valorização profissional foi desta-
que no discurso de Rogério Pereira, que
apontou a criação de plano de carreira,
regime de contratação de profissionais e
implantação da CBHPM e RDC-7 como
sendo os principais focos da luta da
Somiti: “Carecemos de políticas favorá-
veis à urgência e emergência e acredita-
mos na importância da qualidade da
Medicina Intensiva, enfatizada pelo tema
central deste Congresso: qualidade e
segurança do cuidado intensivo.” 

O representante do CRM-MG falou
sobre a importância da equipe de terapia
intensiva em uma instituição hospitalar e

demonstrou preocupação com o atual
quadro de importação de seis mil médi-
cos estrangeiros: “Respeito todos os
médicos que vêm para o nosso país, mas
me pergunto como podem atuar em UTI
com a formação que adquiriram lá fora.
Impossível imaginar!”, questionou João
Batista. Encerrou seu pronunciamento
informando que as entidades médicas
(conselhos, sindicatos e associações
médicas) estão vigilantes e lutando contra
isso, buscando uma medicina de qualida-
de para a população.

Importância multidisciplinar
O presidente da AMMG lembrou que

a Medicina Intensiva foi a primeira espe-
cialidade a entender a importância do tra-
balho em equipe e parabenizou o traba-
lho atuante que a Somiti vem apresentan-
do.

Hugo Urbano encerrou a cerimônia
de abertura, destacando que a medicina
intensiva só funciona bem com a sua
característica multidisciplinar: “Nós
melhoramos a qualidade e segurança do
nosso paciente na medida em que outros
profissionais da equipe multidisciplinar
foram integrando a UTI, e fomos dando
autonomia a esses novos integrantes,
uma vez que a autonomia anda de mãos
dadas com a responsabilidade.” 

Hugo correa (Somiti), João Batista (crM-MG), Lincoln Lopes (aMMG), rafaela Gorza (crefono nº 6), rogério de castro (Somiti)

“como médicos estrangeiros podem
atuar em UTi, com a formação que
adquiriram lá?”, João Batista Gomes 
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destaque  

O XIII Congresso Mineiro de Medicina Intensiva foi iniciado com o pé direito. No dia 16 de maio, primeiro dia de even-

to, um auditório completamente lotado presenciou as 12 palestras do dia (sendo quatro delas internacionais), que des-

tacaram temas de interesse a toda a equipe multidisciplinar.

Palestras multidisciplinares lotam auditório no 1º dia

“Estou contente de ver pela manhã uma
sala tão cheia!”, exclamou o primeiro palestran-
te do dia, Luiz Henrique Melo, professor de
Infectologia da Univille (SC). Com o tema
“Gerenciamento de antibióticos na UTI”, abor-
dou a situação atual dos antimicrobianos em
terapia intensiva. 

Em seguida, foi a vez de Kátia Padilha, pro-
fessora titular do Departamento de
Enfermagem Médico-Cirúrgica da Escola de
Enfermagem da Universidade de São Paulo –
USP, falar sobre os eventos adversos em UTIs.
Ela iniciou dizendo que hoje vivemos uma ver-
dadeira crise de segurança nos diversos setores
da sociedade: segurança pública, segurança no
trânsito e também na segurança do paciente:
“Esse destaque é bom por nos possibilitar bus-
car onde estão as falhas para que possamos
intervir sobre elas, mas, por outro lado, há uma
série de fatores negativos quando isso é levado
à mídia de forma crítica e parcial.” Segundo ela,
o movimento mundial pela segurança do
paciente é muito recente. Somente em 2004, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) concei-
tuou a segurança do paciente como sendo a
redução de riscos de danos desnecessários,
associados à assistência em saúde até o mínimo
aceitável. 

O cuidado paliativo também foi tema
discutido no Congresso pelo conselheiro
do Conselho Federal de Medicina (CFM) e
do CRM-MG, Hermann Alexander
Tiesenhausen, que destacou a necessidade
da atenção à família do paciente: “Quem
adoece não é só o paciente, mas sua famí-
lia também, e é nesse contexto que discu-
timos o que é uma doença evolutiva em
fase terminal”, esclareceu. Para o conse-
lheiro, o evento foi de altíssimo nível, com
o tema central “Qualidade e segurança do
cuidado intensivo: ciência e humanidade”
sendo o ponto forte, que possibilitou a

discussão de questões de ordem física,
psíquica e psicológica. 

A Medicina Intensiva Pediátrica/Neonatal
também marcou presença, com a participação
de Werther Brunow de Carvalho, professor
titular de Terapia Intensiva/Neonatologia do
Instituto da Criança da Universidade de São
Paulo – USP. Discutindo o assunto “Segurança e
Qualidade”, o pediatra apontou dados interes-
santes sobre erros médicos. Segundo ele, o
erro médico é a quinta causa de óbito nos
Estados Unidos: “Esses números são alarman-
tes! É preciso saber evitar erros comuns em
unidades de terapia intensiva pediátrica.” 

Participações internacionais
As presenças estrangeiras ficaram por conta

de Guillermo Bugedo (Chile), Alberto Biestro
(Uruguai), Luca Neri (Itália), Andres Esteban
(Espanha) e Miguel Gonçalves (Portugal). 

O uso do ultrassom na UTI foi o tema de
Luca Neri, cirurgião de urgência e intensivista,
que apontou a perspectiva dessa tecnologia
inovadora, que mudará a acessibilidade à saúde.
Segundo ele, menos de 20% da população
mundial tem acesso a uma tomografia. 

Neste contexto, a ultrassonografia se
torna uma excelente solução, pois apresenta
um baixo custo e agiliza o atendimento. 

“É um prazer participar deste
Congresso, extremamente bem elaborado,
que ajudará a ampliar a nossa experiência”,
disse Miguel Gonçalves antes de dar início à
sua aula sobre estratégias mecânicas de
manejo de secreções brônquicas no doente
respiratório crônico. Chamando a atenção da
plateia, apresentou um equipamento inova-
dor, desconhecido pela maioria dos intensivis-
tas: a máquina de tossir. O acúmulo das secre-
ções é um problema para entubar e traqueos-
tomizar, além do fato de o paciente ficar
impossibilitado de tossir, gerando, então,
diversas infecções: “Por isso a máquina de
tossir é importante. Vale a pena investir neste
equipamento porque ele limpa as secreções
do paciente, proporcionando diminuição do
tempo de internação.” 

Os outros temas abordados pelos demais
palestrantes foram “PEEP”, “Sedação,
Analgesia e Prevenção do Delirium” e
“Ventilação Mecânica”. 

Luca neri fala 
sobre os 
benefícios do 
ultrassom no 
atendimento 
de urgência 

alberto
Biestro
(Uruguai)
aborda a
sedação,
analgesia e
delirium

Segurança e Qualidade foi o tema da
aula de Werther Brunow
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Medicina Intensiva Adulto reúne especialistas
de todo o mundo

A programação científica das salas
dedicadas à Medicina Intensiva Adulto con-
tou com a participação de cinco palestran-
tes internacionais. Estiveram presentes:
Andres Esteban (Espanha), Luca Neri
(Itália), Miguel Ramalho Gonçalves
(Portugal), Guillermo Bugedo (Chile) e
Alberto Biestro (Uruguai). Ao todo, soma-
ram-se 81 palestras, tendo entre seus

temas principais: ventilação mecânica,
infecção pulmonar, acidente vascular ence-
fálico isquêmico, insuficiência cardíaca
grave, suporte nutricional, dentre outros.

O gerente médico de pacientes críti-
cos do Hospital Sírio Libanês (SP),
Guilherme Schettino, atraiu bastante a
atenção da plateia durante suas aulas sobre
“como titular PEEP à beira do leito” e

“como reduzir a injúria pulmonar na
SARA”.

O neurointensivismo também foi um
dos destaques da programação, com a
explanação do especialista da Santa Casa
de Misericórdia de São João Del Rei
(MG), Jorge Luiz Paranhos, sobre trata-
mento clínico da HIC com hipotensores
cerebrais. 

adulto 

Atenção ao paciente crítico pediátrico/neonatal

UTI pediátrica/neonatal 

andrés
esteban
(espanha)
apresentou
quatro 
palestras na
programação
de Medicina
intensiva
adulto

Guilherme
Schettino 
foi destaque
na grade
científica

Uma plateia atenta esteve presente no
hotel Ouro Minas, durante os dias 17 e 18
de maio, para assistir às aulas da sala de
Medicina Intensiva Pediátrica/Neonatal,
que somaram 24 apresentações. 

Especialistas de São Paulo e Rio Grande
do Sul incrementaram a programação cientí-
fica, que abordou temas relevantes à espe-
cialidade, como: “abordagem da criança
amarela”, “nutrição do recém-nascido pre-

termo extremo”, “avaliação hemodinâmica”,
“choque séotico”, dentre tantos outros.

Jefferson Piva, chefe da UTIP do
Hospital das Clínicas de Porto Alegre (RS),
foi um dos destaques, com a explanação
sobre como reduzir falhas de extubação
que, segundo ele, chega a ocorrer entre
15% a 20% dos casos. “É importante
estar atento aos fatores que influenciam o
procedimento, como os estados nutricio-
nal e hemodinâmico”, explicou. 

Especialista americano
O convidado dos EUA, Alexandre

Rotta, Pediatric Critical Care, do Rainbow
Babies and Childrens’s Hospital
(Cleveland, USA) Children, expôs seus
conhecimentos em diversas apresenta-
ções, sendo a primeira delas a aula sobre
ventilação de alta frequência oscilatória.
Na ocasião, apresentou imagens de raios
X de pacientes com SARA, e esclareceu
sobre as dificuldades de se ventilar o pul-
mão nestes casos: “Ventilar um pulmão
com SARA é bastante complicado devido à
existência de áreas de baixíssima compla-
cência e áreas de complacência normal.”

Luis Fernando, Marcus Januzzi, alexandre rotta, Fátima Guedes, amarilis Batista,
Jefferson piva



fonoaudiologia

7 Informativo da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva | Somiti

Sala da Fono é sucesso de público!
A programação científica das salas

dedicadas à Medicina Intensiva Adulto con-
tou com a participação de cinco palestran-
tes internacionais. Estiveram presentes:

Andres Esteban (Espanha), Luca Neri
(Itália), Miguel Ramalho Gonçalves
(Portugal), Guillermo Bugedo (Chile) e
Alberto Biestro (Uruguai). Ao todo, soma-

ram-se 81 palestras, tendo entre seus
temas principais: ventilação mecânica,
infecção pulmonar, acidente vascular ence-
fálico isquêmico, insuficiência cardíaca
grave, suporte nutricional, dentre outros.

O gerente médico de pacientes críti-
cos do Hospital Sírio Libanês (SP),
Guilherme Schettino, atraiu bastante a
atenção da plateia durante suas aulas sobre
“como titular PEEP à beira do leito” e
“como reduzir a injúria pulmonar na
SARA”.

O neurointensivismo também foi
um dos destaques da programação,
com a explanação do especialista da
Santa Casa de Misericórdia de São João
Del Rei (MG), Jorge Luiz Paranhos,
sobre tratamento clínico da HIC com
hipotensores cerebrais. 

participação “de peso”
dos fonoaudiólogos

fisioterapia 

Convidados internacionais são destaques na Fisio
Os mais de 100 inscritos assistiram às

palestras de Andrés Esteban, Intensive
Care Unit Hospital Universitário de Getafe
(Madri, Espanha); Guillermo Bugedo, UTI
Universidade Católica (Santiago, Chile); e
Miguel Ramalho Gonçalves, Serviço de
Pneumologia e Unidade de Cuidados
Intensivos do Hospital Universitário de São
João (Porto, Portugal).

Além da participação de nomes de
peso nacional como Francimar Ferrari,

coordenador da Comissão de
Honorários do Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional
(Coffito), e Flávio Maciel Andrade, dire-
tor científico da Associação Brasileira de
Fisioterapia Cardiorrespiratória e
Fisioterapia em Terapia Intensiva
(Assobrafir), a grade científica de
Fisioterapia contou com a presença de
três convidados internacionais. 

A mobilização precoce em UTI foi

uma das conferências de Flávio Maciel,
que abordou os protocolos de mobiliza-
ção e seus benefícios. Já Francimar
Ferrari expôs seus conhecimentos acer-
ca da repercussão hemodinâmica da
ventilação mecânica. Para o especialista,
a função da ventilação mecânica é bom-
bear os pulmões e possibilitar a sua
saída, atendendo à necessidade dos
pacientes da forma mais eficaz possível
e com o menor risco possível.

Mesa sobre ventilação mecânica - especificidadesFlávio Maciel fala sobre a mobilização precoce em UTi
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Psicólogos discutem o cuidado humanizado
Durante os dias 17 e 18 de maio, psi-

cólogos de todo o estado se reuniram na
sala Ibituruna do Hotel Ouro Minas para
aprimorarem seus conhecimentos sobre
temas relevantes para o cuidado do
paciente crítico e seus familiares:
“Qualidade e Segurança”, “UTI Aberta”,
“Ortotanásia e Diretivas Antecipadas de
Vontade”, “Psicologia de Emergência e
Desastres” foram alguns pontos discuti-
dos.

A especialista Sandra Regina Mazutti,
coordenadora do Serviço de Psicologia do

Hospital Paulistano (SP), debateu os cuida-
dos paliativos na unidade de terapia inten-
siva, com ênfase no prolongamento desne-
cessário da vida, prática frequente na roti-
na dos CTIs. Mazutti defende a ideia de
que, não havendo possibilidades terapêuti-
cas, deve-se instituir o cuidado paliativo,
acrescentando mais vida aos dias do
paciente ao invés de acrescentar mais dias
à vida desse indivíduo. Encerrou a apre-
sentação destacando a chamada morte
reumanizada, que não mais trata a doença,
mas sim o doente, resgatando a autonomia

e dignidade desse paciente, com o alívio
dos sintomas físicos, psicológicos, sociais e
espirituais. 

Para a representante do Conselho
Consultivo de Psicologia, Ana Maria Pueyo
de Magalhães, o Congresso Mineiro pro-
moveu uma reflexão importante dos
aspectos que envolvem o cuidado humani-
zado e a segurança do paciente. Também
aproximou os participantes do desafio de
adotar novas ferramentas na capacitação e
integração das equipes de saúde na urgên-
cia, emergência e UTI.

1º Congresso Mineiro de Nutrição em Terapia Intensiva
Juntamente com o XIII Congresso

Mineiro, a Somiti realizou o 1º Congresso
Mineiro de Nutrição em Terapia Intensiva,
que contou com 30 palestras nos dois dias
de evento: “Desnutrição Iatrogênica na
UTI”, “Suporte nutricional”,
“Farmaconutrição” e “Guidelines” foram
alguns dos temas abordados.

“Considerando a relevância dos aspec-
tos nutricionais em pacientes críticos, a
realização desse evento representou um
grande avanço para a especialidade”, afir-
mou Lorena Cunha, coordenadora do
Departamento de Nutrição da Somiti e
nutricionista da Fundação Hospitalar do

Estado de Minas Gerais (Fhemig). Em sua
palestra sobre a avaliação nutricional pré-
operatória, Cunha destacou a importância
dessa prática em pacientes cirúrgicos, uma
vez que a desnutrição está diretamente
associada ao risco de complicação pós-
operatória, como infecções e dificuldades
de cicatrização. Encerrou sua apresenta-
ção lamentando o fato de a avaliação, ape-
sar de relevante, ainda não ser realizada da
maneira adequada: “Esse procedimento
deve ser baseado em vários aspectos que
envolvem a saúde do indivíduo, como his-
tóricos clínico e dietético, exame físico e
medidas antropomédicas.” 

O médico intensivista Marcelo
Mascarenhas também abordou o assunto,
citando as verdades e mitos que envolvem
a nutrição pré-operatória: “Por que deve-
mos nutrir? Porque nutrir é essencial e
devemos nutrir sempre, mas cirurgiões
têm pavor da alimentação antes de proce-
dimentos cirúrgicos e sempre pedem
jejum aos pacientes”, disse. 

Para Luiza Lima, coordenadora do
Departamento de Nutrição da Somiti, esse
Congresso representa avanço para o pro-
fissional de nutrição que atua em UTI, uma
vez que o tema passa a ganhar mais desta-
que e discussão. 

Lilian viana e
eliana Torga
(Somiti)
compõem a
mesa de
prevenção e
monitorização
de delirium
na UTi

ana Maria
pueyo 
(Somiti) e a
convidada
Sandra
Mazutti, de
São paulo

nutrição

“por que
devemos
nutrir?”.
Marcelo
Mascarenhas 

Luiza Lima (Somiti) e a convidada Graziela Bougo
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odontologia 

enfermagem

Odontologia avança no  contexto multidisciplinar
A programação de Odontologia que,

pela segunda vez, está presente na progra-
mação do XIII Congresso Mineiro de
Medicina Intensiva, além de ter oferecido
temas específicos da área promoveu a
integração de problemas de saúde relacio-
nados à terapia intensiva. Para Alessandra
Figueiredo, coordenadora do
Departamento de Odontologia da Somiti,
a inserção da especialidade deve visar o

incremento de ações e tecnologias na
melhoria da assistência à saúde. Os partici-
pantes presenciaram palestras de convida-
dos da capital mineira, do interior e de
Aracajú, São Paulo e Rio Grande do Sul. 

O presidente da Associação Brasileira
de Odontologia – seção Minas Gerais,
Lívio de Barros, foi um dos destaques,
com sua aula sobre terapia periodontal e
controle glicêmico na UTI: “Atualmente,

precisamos avaliar o paciente como um
todo e não mais como era feito há alguns
anos, em que só nos importava a boca,
cabeça e pescoço”, explicou.  “Esse even-
to fortaleceu a importância da incorpora-
ção e atuação do cirurgião-dentista nas
equipes interdisciplinares.” Barros expli-
cou que hoje existe uma relação direta,
comprovada, entre a boca e o resto do
corpo.

Enfermagem discute o “saber fazer” em UTI
Qualidade e originalidade foram os

destaques da programação científica na
sala de Enfermagem. Segundo Thais
Gomes, coordenadora do Departamento
de Enfermagem da Somiti, esses fatores
reforçam o compromisso da Somiti com o
incentivo à pesquisa e contribuíram para o
sucesso do evento.

A enfermeira Fabíola Moura da
Costa, representante do Conselho
Regional de Enfermagem de Minas
Gerais (COREN), iniciou as atividades
abordando as infrações éticas dos pro-
fissionais de enfermagem: “Eu conheço

exatamente quais são as atribuições do
enfermeiro?”, questionou. Segundo ela, a
sistematização da assistência de enferma-
gem, responsável pela autonomia a esse
profissional dentro das UTIs, não aconte-
ce, mesmo tendo sido publicada Lei,
desde 1986, preconizando a sistemati-
zação do cuidado como função do
enfermeiro.

Eventos adversos
A convidada internacional Elizabeth

Swanson, Director of External Relations –
University of Iowa College of Nursing
(EUA), discorreu sobre como prevenir

os eventos
adversos em
UTI: “Nós
temos a obri-
gação de não
lesar o
paciente”,
iniciou.
Segundo ela,
a preocupa-
ção sobre
esse tema
aumentou
muito nos
Estados
Unidos, onde
um a cada 25

pacientes sofre lesões a partir de erros
médicos que poderiam ser evitados.

A preocupação com esse tema aumen-
tou tanto nos últimos anos, que já apresen-
ta consequências às instituições hospitala-
res do país. Desde 2012 os hospitais ame-
ricanos não são mais reembolsados pelas
condições adversas ocorridas dentro das
dependências hospitalares: “Essas sanções
e essas punições buscam melhorar a quali-
dade do cuidado à saúde”, esclareceu. 

Legislação
As resoluções RDC-7 e RDC-26

foram os assuntos apresentados pela con-
vidada Débora Feijó, da Escola de
Enfermagem da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). 

auditório ouro preto praticamente lota-
do na palestra de elizabeth Swanson
(eUa)palestrantes posam para foto com eliz Swanson (eUa)

palestra de
Lívio de
Barros, 
presidente
da aBo-MG,
na sala de
odontologia

paulo 
Martins 
abordou a
atuação 
odontológica
em pacientes
anticoagula-
dos
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Flashes do Congresso

Lorena cunha, Luiza Lima, alessandra Figueiredo, Juliana
albuquerque, Thais Gomes, vitório Guedes

valéria Werneck, Fernanda Fonseca,
alessandra Figueiredo e nelma de
Jesus

nara carvalho, anderson Tavares,
Welfane cordeiro

Thais Falcão, Marco antônio, Miguel
Gonçalves, Mauro vidigal

Marcela, Leonardo Meira, Mariana
Freitas, Joana Silva, Marcela rangel

Luis Fernando, amarilis Teixeira,
Marcus Januzzi, Hugo Urbano

Monalisa Gresta, nara carvalho, rogério de
castro, Maria do carmo

as psicólogas Lilian viana e
eliana Torga 

o neurointensivista Jorge paranhos

conferencista Jorge Salluh
conferencista Guilherme Schettino,
do Hospital Sírio Libanês

departamento de Fonoaudiologia da Somiti: aline
campanha, Maria carolina Faria, isabela Bicalho e
isabela vono

a nutricionista Lorena
cunha

Herman
Tiesenhausen
representando o
cFM, crM-MG e
a Somiti 
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Flashes do Congresso

José pazeli Jr Miguel Gonçalves, de portugal andré Japiassu (rJ)

rogério de castro, Fátima Guedes,
Mara aparecida Braga

Thais albano, andrés esteban, Marco antônio,
Hugo Urbano, rogério de castro, Mauro vidigal

Luiz neves, rita de cássia, renato
procianoy, amarilis Teixeira

equipe Somiti/aMMG: alessandra,
Leonardo, Mara e Gisele

Frederico Buhatem – sala de odontologia enfermeira Monalisa Gresta

etienne Moreira – sala de Fonoaudiologia

equipe da Ligami auxilia na secretaria

Maria carolina e Heberth Miotto

Luiz
Melo
(Sc)

Flávia ribeiro Machado
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agradecimentos

Parcerias de sucesso!
A Somiti agradece a

todos os patrocinadores

e apoiadores que contri-

buíram para o sucesso

do XIII Congresso

Mineiro de Medicina

Intensiva.

Visitação aos estandes

Expositores:
• Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.                                                      
• Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda.                                             
• Astellas Farma Brasil Importação e Distribuição de   

Medicamentos Ltda. 
• Astrazeneca do Brasil Ltda.                                                                   
• Dormed Hospitalar Ltda.                                                                       
• Editora Três                                                                                         
• Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas Ltda.                 
• Fundação Unimed                                                                                
• GlaxoSmithKline Brasil Ltda.                                                                 
• Global Medical Service Ltda.                                                                

• Hospira Produtos Hospitalares Ltda.                                                     
• Laboratórios Pfizer do Brasil Ltda.
• Livraria Colmed                                                                                    
• Nestlé                                                                                                  
• Politec Importação e Comércio Ltda.                                                     
• Salles & Martins                                                                                   
• Sanofi-Aventis Comercial e Logística Ltda,
• Sociedade Universitária Redentor                                                          
• Sudeste – RJ Representação Comercial Ltda.                                     
• United Medical 
• Vitae Tecnologia em Medicina     


