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editorial

A Somiti inicia uma nova fase repleta
de novidades e com o compromisso de
continuar as boas práticas já implantadas na
entidade. A modernização do site e a nova
estrutura do departamento de psicologia
são algumas das ações implantadas nesse
período.  

A cerimônia de posse da atual direto-
ria marcou, oficialmente, o início das ativi-
dades que tem uma tarefa de extrema
importância para o cenário da Terapia
Intensiva em Minas Gerais, que é o décimo
primeiro congresso da área realizado por
nossa Sociedade. Destaca-se nesta edição
a estrutura inovadora e os temas inéditos,
como os ligados aos transplantes de órgãos
e sistemas, além da presença do convidado
internacional, Andrés Esteban, coorde-
nador das Unidades de Cuidados In -
tensivos e Grandes Queimados do Hos -
pital Universitário de Getafe, Ma -
dri/Espanha. As vésperas desse grande

even  to renovamos nosso
desejo e nosso compro-
misso em sermos uma
entidade que prima pela
atualização científica e
profissionalização do se -
tor. Aguardamos agora os
trabalhos científicos que
devem ser enviados pelos
intensivistas de todas as
especialidades valorizan-
do, assim, os esforços dos
profissionais e acadêmicos
que buscam, como a
SOMITI, atingir a excelên-
cia nos serviços calcados
pela valorização da vida.

Acreditamos que o
mais importante para a Sociedade é inte-
grarmos nossas ações com todos os asso-
ciados e todas as regionais, trazendo para
nossa gestão a contribuição de todos, com

o fim de atingirmos a unidade em uma
SOMITI para todos e feita por todos.

Diretoria da SOMITI

Novos passos da Somiti
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expediente

comunicação

Iniciamos esta gestão com grande
prazer e responsabilidade, valorizando a
participação dos sócios no processo
eleitoral, mostrando crescimento e
ama durecimento da Sociedade.

É sempre importante relembrarmos
o que foi realizado na última gestão,
para podermos prosseguir. A edição
especial do nosso Jornal sobre essas
realizações mostrou a abrangência da
nossa atuação.

A atual gestão inicia seu mandato
compromissada em manter os resultados
de sucesso da Somiti, dar seguimento aos
projetos em andamento, aperfeiçoar
idéias e criar novas solu ções para antigos
problemas.

Temos a função de, juntamente com
outras entidades e representantes da
área da saúde, lutar pela valorização da
qualidade profissional, consequente-
mente melhorando o atendimento à po-
pulação, racionalizando custos e conquis-
tando o justo reconhecimento para o
médico e outros profissionais qualifica-
dos envolvidos na urgência.

Enfatizamos a profissionalização dos
cursos de imersão, com a intenção de
melhor formarmos quem lida com a
urgência. Este compromisso social já é
valorizado pelo Conselho Regional de
Medic ina  e  Secretar ias  de Saúde
Municipal de BH e Estadual, parceiros ou
potenciais parceiros na utilização dos
cursos. Também nos preocupa a for-
mação do intensivista. Podemos atuar,
em parceria com a AMIB, no credencia-
mento de novos centros formadores,
assumindo também o papel de incentivar
e fiscalizar este serviço. Além disto,
frente à dificuldade da especialidade em
atrair novos profissionais, aumentaremos
o incentivo às ligas acadêmicas.

Devemos atingir com benefícios os
profissionais de todo o Estado. Além

desta luta em defesa profissional, nos
sentimos na obrigação de divulgar co-
nhecimento, por exemplo, desenvolven-
do protocolos, aumentando o número
de Jornadas, mantendo dis ponibi lidade
de revistas conceituadas e facilitando a
comunicação dentro da Sociedade. O
pró prio Jornal da Somiti e sua página na
internet devem evoluir para se torna -
rem cada vez mais úteis aos sócios. 

Conquistar mais profissionais para
se associarem à Somiti sim, mas
mostrando a importância de uma so -
ciedade forte, criando mais benefícios
aos associados e, principalmente, fazen-
do com que os profissionais da urgência
se agreguem e tenham em mente que a
responsabilidade é de todos, assim co -
mo os resultados que obteremos.

Vamos trabalhar ao lado da AMIB,
visando conquistas, com projetos em
comum, mas mantendo nossa inde-
pendência. Iniciaremos a revisão do
nosso Estatuto e Regimento Inter-
no, para adequá-los ao da Sociedade
Brasileira.

Com tempo escasso, estamos orga-
nizando o próximo Congresso Mineiro,
antecipado para 18 a 20 de junho de
2009. Convocamos todos que quiserem
participar para entrar em contato com a
comissão organizadora, inicialmente
através da Somiti. Que remos um even-
to de qualidade, direcionado aos profis-
sionais do Estado, valorizando-os e não
se esquecendo da responsabilidade que
representa um evento projetado para
mais de mil  participantes.

Outro projeto de muita importância
será o cadastramento de todas as UTIs
do Estado. Tarefa apenas apa ren -
temente fácil, que exigirá colaboração
de todos para que os dados obtidos
gerem novas prioridades para a terapia
intensiva.

Há muito tempo a Somiti vem divul-
gando conhecimento sobre o que é a
terapia intensiva para a população leiga,
valorizando o nosso trabalho com o
projeto UTI na Praça. É uma forma de
preparar as pessoas para uma possível
situação adversa em relação à saúde e a
própria morte. Além disso, com os pro-
jetos de humanização em andamento,
não nos esquecemos de cuidar da nossa
própria equipe assistencial, pois vive-
mos constantemente numa situação
estressante.

Nossa escolha na última eleição,
com quase dois terços dos votos, nos
investiu de grande responsabilidade.
Nosso maior desafio será mobilizar a
nossa especialidade para, juntos, rea -
lizarmos estes projetos. A Diretoria
Ampliada tem esta função.

Dr. Rogério de Castro Pereira
Presidente da Somiti

Carta do presidente aos sócios
Foto: Alessandro Carvalho
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evento Solenidade marca a posse da nova diretoria na AMMG
No dia 22 de janeiro, a nova diretoria

da Somiti tomou posse em cerimônia ofi-
cial da entidade. A solenidade foi pro-
movida na Associação Médica de Minas
Gerais e reuniu 120 pessoas entre asso-
ciados, membros da diretoria e personali-
dades políticas ligadas à saúde.

A chapa Integração, presidida pelo Dr.
Rogério de Castro Pereira, foi eleita com
64% dos votos válidos do processo
eleitoral, que findou em 18 de janeiro.
Durante a cerimônia foram apresentadas
as propostas da diretoria, momento
estratégico para renovar as parcerias e
homenagear a diretoria que encerrou a
gestão, tendo como presidente a Dra.

Maria Aparecida Braga, conhecida cari-
nhosamente como Dra. Cida.

O evento foi marcado pelo espírito de
união, cercado de planos para um biênio
que se inicia com um grande projeto, o
Congresso Mineiro de Terapia Intensiva.
Nosso Congresso será promovido em
julho deste ano, no Minascentro (mais
informações nas páginas 6 e 7).

O novo presidente reiterou a base
de sua chapa, declarando que sua gestão
não apresentará nenhuma mudança
brusca e terá como fundamento apri-
morar os projetos e processos que já
existem na Somiti. “É uma honra e uma
responsabilidade muito grande dar con-

tinuidade aos projetos da Dra. Cida e ao
seu trabalho intenso. Nossa meta é inte-
grar os valores já conquistados na So -
ciedade e enfatizar políticas como a
aproximação com as especialidades que
tornam nossa atividade interdisciplinar;
amplificar nosso cadastro das UTIs em
Minas; consolidar os projetos de va-
lorização profissional e, sobretudo, man-
ter os congressos e jornadas para agre-
gar à atividade no Estado”, afirmou Dr.
Rogério. No final do discurso, o novo
presidente enfatizou que a gestão tem
como missão integrar os associados às
atividades da entidade: “O trabalho é
grande e precisamos do apoio de todos

para agregar aos objetivos que
traçamos. Além disso, é com o tra-
balho em equipe que iremos con-
quistar novos adeptos para a
atividade intensivista”.

Dr. Rogério também prestou
homenagem à Dra. Cida, ressaltando
sua gestão sólida, conduzida com
fibra e, “como todos que a co-
nhecem, com carinho reconhecido
pela Somiti”.

Ao final da cerimônia, a psicóloga
Eliana Torga presidiu um momento de
homenagem à Dra. Cida, expressan-
do em carta oficial dos membros da
Somiti dizeres de agradecimento. “De
forma simples, objetiva e carinhosa,
nossa diretora nunca se queixou do
árduo trabalho e  das  incessantes
tarefas. Permaneceu com atitudes
retas, éticas e não se deixou abater
pelos obstáculos, estando acima de
qualquer elogio e crítica. Estas ações
tornaram a Somiti renovada, atuante,
respeitada”.

Emocionada, Dra. Cida agrade-
ceu a gentileza dos colegas com pou-
cas palavras e lágrimas contidas.

Os discursos das personalidades que
compuseram a mesa de honra da solenidade
destacaram a Somiti como referência de
representação de classe e uma instituição
que busca oferecer os suportes técnico e
humano necessários para que a terapia
intensiva seja exercida com qualidade nos
serviços públicos e particulares. Confira
alguns desses depoimentos:

Sindicato dos Médicos de Minas Gerais -
Dra. Maria Madalena dos Santos e
Souza (Diretora de Defesa Profissional)

“O nome da chapa “Integração” já
demonstra o compromisso da nova diretoria
de se aproximar dos associados e das asso-
ciações médicas para formar uma unidade.
Há algum tempo sofremos com a desva-
lorização do nosso trabalho, com jornadas
exaustivas, condições de trabalho precárias.
A união é nossa principal ferramenta para
mudarmos essa realidade. É importante con-
tinuar os projetos que deram certo na gestão
anterior, elaborados com o foco na
sociedade, como o UTI na Praça. Tenho
certeza de que a nova diretoria vai continuar
representando muito bem os associados e a
nossa luta árdua em favor da vida!.”

Unimed de Belo Horizonte - Dr. Gari -
balde Mortaza Júnior (diretor)

“Parabéns à equipe da gestão que
encerra seus trabalhos. A Unimed faz um
agradecimento especial para a Dra. Cida.

Desejo aos que chegam uma gestão de
sucesso e coloco-me à disposição para
incrementar as parcerias para favorecer os
pacientes e a sociedade”.

Conselho Regional de Medicina do
Estado de Minas Gerais (CRM-MG) -
Dr. João Batista Gomes Soares de
Oliveira (presidente)

“Com esta gestão, a Somiti vai conti-
nuar sua trajetória de crescimento e reco-
nhecimento. Queremos ampliar nossa
parceria com os cursos, que têm sido de
grande importância e utilidade para a qua-
lidade dos serviços prestados pela comu-
nidade médica. Colecionamos depoimen-
tos de médicos que aprovam a parceria e o
conteúdo repassado pela Somiti. Sentimos
orgulho de fazer parte disso”.

Secretaria Estadual de Saúde -
Dr. Welfane Cordeiro Júnior (coorde-
nador de urgência e emergência)

“Estamos em um momento de dis-
cussão sobre o aumento do número de
leitos nas unidades de terapia intensiva e
em fase de rediscutir a política de custeio
na formação. Assim, a secretaria deseja
manter e, até mesmo, ampliar sua parce-
ria com a Somiti, pois reconhecemos seu
papel em capacitar. Já estamos com proje-
tos para ampliar o mercado de trabalho no
Estado, com valorização profissional e
melhor remuneração. O caminho é

conscientizar quem paga o serviço e
estimular a qualificação por meio da remu-
neração”. O secretário também mencio-
nou que já existem projetos de mudança
na legislação relativos à atividade de TI,
discussões que devem ser difundidas para
todo o país.

Faculdade de Ciências Médicas de Mi -
nas Gerais e H. São José - Dr. Marco
Antonio Soares Reis

“A Sociedade passa por um processo
de crescimento gradativo conquistado com
o trabalho da gestão anterior. A perspectiva
é que esse histórico seja englobado pela
gestão atual e, certamente, o mais impor-
tante é manter a unidade entre as gestões e
os associados”. Como coordenador do
estágio em TI da faculdade, Dr. Marco
Antônio demonstrou preocupação com a
qualidade técnica dos profissionais. “As dis-
cussões sobre a qualificação devem ser
mantidas e isso já tem sido sinalizado pelas
propostas apresentadas. O Hospital São
José possui há 10 anos o estágio obrigatório
em TI na grade curricular do 5º período,
graças ao pioneirismo dos coordenadores
Dr. Paulo Emílio Tupy e Dr. Antônio
Haddad. Acredito que a proximidade dos
estudantes com a urgência e emergência
precisa deixar de ser exceção e se tornar
curricular. A Somiti, junto com a Secretaria
Municipal de Saúde, já levantam essa ban-
deira, uma iniciativa que devemos apoiar.”

Uma entidade ativa e respeitada 

Pautada pelos princípios da integração
com todos os departamentos e com as
regionais, a nova diretoria deseja incluir o
associado em sua missão, executando um
trabalho em conjunto para que todos
(Somiti, associados e sociedade) somem em
qualidade de vida, qualidade dos serviços
prestados e reconhecimento. Confira o pla -
nejamento de alguns mem bros:

Na visão do vice-presidente, Dr. José
Sabino de Oliveira

“É extremamente importante am-
pliarmos o levantamento das unidades e
dos profissionais titulados no Estado, já
que muitos trabalham desempenhando a
função sem o título. Mostrando a carência
de profissionais especializados no Estado
vamos atrair os residentes para a Terapia
Intensiva pediátrica e adulto. Outra meta
do nosso planejamento é implantar os
cursos de suporte básico à vida também

na pediatria, já que o adulto já está esta-
belecido. Para tal vamos contar com a
parceria da Sociedade Brasileira de
Pediatria, que já possui autorização para
aplicar e implantar o curso, que é norte
americano, na Somiti”. 

Na visão do membro do Conselho
Con sultivo, Dr. Valmy Lessa Couto

“Como um dos fundadores da Somiti
vejo o desenvolvimento da nossa so -
ciedade com muito orgulho e alegria.
Também componho o departamento de
Humanização e Bioética, que é fundamen-
tal em todas as especialidades médicas. A
Somiti saiu na frente com esse departa-
mento, que existe desde seus primeiros
anos de fundação, antes que as principais
sociedades médicas tivessem despertado
para sua relevância, o mesmo aconteceu
com as estratégias de comunicação, como
a formulação do site e dos jornais. Por seu

pioneirismo a Somiti se tornou uma das
sociedades de TI maior destaque no país, e
isso, tem que continuar”. 

Na visão da 2º Tesoureiro, Isabel
Cristina Ferreira de Oliveira

“Já iniciamos a gestão com grandes
projetos como, por exemplo, concentrar
nossa atenção no Congresso Mineiro de
Terapia Intensiva. A Somiti, hoje, possui um
potencial muito grande para incrementar
suas atividade e o Dr. Rogério tem todo o
conhecimento e experiência para transfor-
mar essa base em mais resultados posi-
tivos, dando continuidade à valorização
profissional”.

A Somiti está aberta para suas su-
gestões e para que você, associado, seja
uma das ferramentas para o sucesso cole-
tivo da terapia intensiva em Minas e suces-
so individual de todos associados.

Perspectivas da nova diretoria 

Mesa de honra da cerimônia de posse reuniu principais nomes da atividade intensivista

Foto: Alessandro Carvalho
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atualização científica XI Congresso Mineiro de Terapia 
Intensiva apresenta formato inovador

Dia 19 de junho - sexta-feira
Mesas Redondas
- Reabilitação fisioterapêutica do pa ciente
politraumatizado
- Visão fisioterapêutica do paciente neu-
rológico crítico
-  Recursos f i s ioterápicos  em UTI:
atualiza ção
- Reabilitação neonatal na UTI
- Estimulação motora: Recentes estudos
- Ventilação mecânica: Novas modalidades
- Ventilação mecânica não invasiva: Quando
utilizar?
- Atenção ao paciente em fase de desos-
pitalização
- Recrutamento alveolar

Dia 20  de junho - sábado

Mesas Redondas

- Posicionamento do recém-nascido

em UTI

- Transporte intra-hospitalares

- Pneumonia associada à ventilação

mecânica: prevenção

- Manejo do paciente grande queimado

- Surfactante: Recentes estudos

- Humanização: Visão do fisioterapeuta

- Ética em fisioterapia

Dias 19 e 20 de junho – Atividades Científicas – Fisioterapia
Auditório Turmalina

Dia 19 de junho - sexta-feira
Colóquio
- Doação de órgãos: aspectos éticos e
legais; abordagem da família; a importância
da comunicação; enfrentando desafios

Mesas Redondas
- Terminalidade - Abrindo a caixa preta -
Lidando com a morte e o morrer nas
urgências, emergências e UTIs
- Comunicação e cuidados paliativos
- Comunicação em Urgências, Emer -
gências e UTI's 
- Estratégia para comunicar más notícias 
- Protocolos nas emergências
- Protocolos em UTI's
- Bioética e cuidados paliativos 

Dia 20 de junho - sábado
Mesas Redondas
- Abordagem da família
- Como abordar e acompanhar os familiares
de pacientes graves em UTIs Adulto.
- Painel – terminalidade
- Lidando com a morte e o morrer nas
urgências, emergências e UTIs
- Doação de órgãos - Desafios
- Doação de órgãos - Aspectos éticos e
legais

Colóquio
- Resignificando as perdas

Sessão Especial em Comunicação
- Alcances e limites do psicólogo em
pacientes traqueostomizado em ventilação
mecânica
- Como a fonoaudiologia pode ajudar na
comunicação com o paciente
- Comunicação alternativa

Dias 19 e 20 de junho – Atividades Científicas – Psicologia
Auditório Pirita

Dia 19 de junho - sexta-feira
Mesas Redondas
- Imunonutrição
- Abordagem Nutricional em UTI
- Nutrição parenteral: avanços tec-
nológicos 
- Nutrição no paciente transplantado

Mini-Conferências
- Abordagem fonoaudiológica neonatal
- Triagem auditiva neonatal em bebês de
alto-risco

Simpósio 
- Atualidades terapêuticas (protocolos,
vávulas de fala...)

Dia 20 de junho - sábado
Mesas Redondas
- Ventilação Mecânica  Palestrantes
- Home Care     
- Papel do Nutricionista em Home Care/
Protocolos de evolução de dietas e suple-
mentação          

Conferências 
- Equipe Multidisciplinar: O papel de cada
profissional         
- Inserção da fonoaudiologia intensiva;
suporte ao paciente crítico e apoio à equipe
multiprofissional       
- Atuação do nutricionista em UTI      
- Humanização e cuidados paliativos   

Simpósio Satélite       
- Tipos de dietas hospitalares

Dias 19 e 20 de junho – Atividades Científicas – Fonoaudiologia e Nutrição
Auditório Água Marinha

Dia 19 de junho - sexta-feira
Mesas Redondas 
- Sepse: Novos critérios diag-
nósticos; Disfunção miocárdica
na sepse; Controle glicêmico
restrito 
- Ventilação mecânica: Evidên -
cias; Recrutamento alveolar;
Manobras de recrutamento 
- Nefrologia em Terapia In -
tensiva: Terapia de substituição
renal no CTI; Ventilação mecâni-
ca e IRA; IRA- Criterios diagnós-
ticos; Dialise 
- Trauma 
- Doença arterial coronariana 
- Sedação e analgesia no CTI 
- Novas drogas para uso no CTI 
- Marcadores cardíacos no pa -
ciente crítico 
- Os problemas do lactato para
monitorizar hipoxia tecidual 
- Microcirculação na sepse 

Dia 20  de junho - sábado
Mesas Redondas
- Monitorização hemodinâmica: Debito cardíaco;
Ressucitação por SVO2, Gradiente de CO2 e
Lactato- evidencias; Cateter de artéria pulmonar-
PRO/COM
- Infecções na Terapia Intensiva:  Novos anti-bioticos
para bactérias multi resistentes; Infecções fungicas no
CTI- Diagnóstico e desafios do tratamento; Infecções
relacionadas a Cateteres
- Atualização em ressuscitação cardiopulmonar
- Compressão sem ventilação.
- A hipotermia terapêutica após parada cardíaca:
novas tendências em emergências cardiovasculares e
ressuscitação.
- Abordagem das arritmias cardíacas na emergência:
visão do ACLS muito simplista?
- Aspectos éticos do suporte avançado de vida: quan-
do não iniciar ou quando interromper
- Papel do enfermeiro no suporte avançado de vida.

Fórum de Ressuscitação
O que podemos esperar das diretrizes 2010 da
American Heart para emergências cardiovasculares

Dias 19 e 20 de junho – Atividades Científicas - UTI Adulto
Auditório Quartzo e Esmeralda 

Dia 19 de junho - sexta-feira
Mesas Redondas 
- Cuidado do paciente no pós-operatório
imediato: Cirurgia cardíaca; Cirurgia
torácica; 
- Transplante real; Transplante hepático;
Transplante de pâncreas; Tratamento da
ferida cirúrgica 
- Neurointensivismo: Hipertensão intra-
craniana x Complacência cerebral;
Traumatismo crânio encefálico; Manobra
de valsalva 
- Cuidados paliativos e humanização 
- Insulinaterapia na Terapia Intensiva 
- Profilaxia TVP 
- Síndrome Burnout 

Dia 20 de junho - sábado

Mesas Redondas

- Controle de infecção na Terapia

Intensiva 

- Tratamento e prevenção de feridas

em Terapia Intensiva 

- Tratamento geral de gestantes em

Terapia Intensiva 

- Facilitadores do trabalho de enfer-

magem em Terapia Intensiva 

Dias 19 e 20 de junho – Atividades Científicas - Enfermagem
Auditório Granada 

Dia 19 de junho - sexta-feira
Mesas Redondas 
- Urgências pediátricas: choque anafiláti-
co; semiafogamento; politrauma; neuroin-
tensivismo; administração de soro he-
terólogo em acidentes com animais
peçonhentos 
- Insuficiencia renal aguda 
Status asmaticus: Critérios de indicação de
CTI e o atendimento nessa unidade 
- Convulsão neonatal e pediátrica 
- Tratamento do choque no período
neonatal 
- Bicarbonato de sódio: Há evidencias
para a continuação do uso em UTI
neonatal? 
- Marcadores inflamatórios na sepse
neonatal 
- Ventilação mecânica neonatal 

Dia 20 de junho - sábado
Mesas Redondas
- Monitorização de drogas em UTI
- Monitorização de eventos adversos
em UTI
- Epidemiologia e resistência bacteriana
em UTI
- Monitorização hemodinâmica

Conferência
- O que há de novo em reanimação
neonatal?
- Morte cerebral e captação de órgãos

Dias 19 e 20 de junho - Atividades Científicas - Pediatria e Neonatologia
Auditório Ágata 

O Congresso Mineiro de Terapia
Intensiva (CMTI) chega a sua décima
primeira edição reunindo a experiência
conquistada nos anos anteriores e agregan-
do novas ideias e técnicas. O evento, rea -
lizado pela Somiti e apoiado pela Asso -
ciação de Medicina Intensiva Brasileira
(AMIB) e Associação Médica de Minas
Gerais, acontecerá entre os dias 18 e 20 de
julho, no Minascentro, em Belo Horizonte.
A Sociedade estima reunir 1.500 visitantes
entre profissionais e acadêmicos.

O tema principal do XI CMTI será “os
cuidados paliativos em Terapia Intensiva ,
tema atual que destaca a importância dos
cuidados paliativos associados aos cuidados
curativos. Falar nesses cuidados é entender
a importância do conforto para recupe-
ração de todos pacientes e não apenas no
final da vida. “A equipe intensivista tem
voltado suas atenções para este conceito
há pouco tempo, por isso, precisamos
expandir a visão sobre esses cuidados, pen-
sar mais no sofrimento do paciente e de
suas famílias, fatores que concorrem para
um atendimento mais humanizado”, obser-
va o presidente do Congresso e membro
do departamento de transplante da Somiti,
Dr. Rogério Fonseca Sad. Segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS),
cuidados paliativos são um conjunto de téc-
nicas aplicadas para melhorar a qualidade
de vida dos pacientes e seus familiares no
enfrentamento de doenças que oferecem
risco a vida, por meio da prevenção e alívio
do sofrimento. A técnica passa pelo diag-
nóstico e tratamento da dor, estendendo
aos cuidados físicos, psicossociais e espiri-
tuais. Como os cuidados são globais, o
corpo profissional que atua com esse
enfoque é multidisciplinar, como a equipe
intensivista para a qual o Congresso é
destinado.

Além de temas adultos, o XI CMTI
aborda os atendimentos pediátrico e
neonatal, por meio de bancas que
dialogam com a experiência e os pontos de
vista de médicos, fisioterapeutas, enfer-
meiros e psicólogos atuantes nas principais
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do
Estado.

Este será o primeiro congresso de te-
rapia intensiva a tratar o tema transplantes
de órgãos e sistemas, em mesa redonda
presidida pelo diretor do Complexo MG
Transplantes, Charles Simão Filho, e pelo
presidente da Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos (ABTO), Valter
Duro Garcia. O assunto tem sido alvo das
atenções da mídia e da sociedade após a
divulgação de dois casos graves de in -
fecção que culminaram no quadro de sep-
ticemia. Destaca-se entre as palestras com
o tema a experiência da Fundação Hos -
pitalar de Minas Gerais (FHEMIG).

O Congresso inova ainda na área física
e distribuição de público-alvo. O primeiro
dia do Congresso, 18 de junho, será inter-
disciplinar, isto é, todos os temas serão
voltados para a terapia intensiva, com a
exposição de temas médicos e jurídicos,
fundamentais para quem lida diariamente
com a terminalidade da vida. O Congresso
abriga ainda o Fórum de Ressucitação e
Emergências, ministrado pelo coorde-
nador do Centro de Tra tamento Intensivo
do Hospital Biocor, Dr. Heberth César
Miotto.

Congresso reúne os
principais nomes da Terapia

Intensiva em Minas
Neste ano, o foco do Congresso é pres-

tigiar os profissionais de TI do Estado.
Grandes nomes das UTIs dos principais hos-
pitais do Estado foram convidados para com-
por os projetos. “Que remos promover o
fluxo de informações des -
sas uni da des e favorecer
quem atua em Tera pia
Intensiva aqui, trazendo
também as re gionais. Na
prática, a possibilidade de
trocar experiências e com-
partilhar su ces sos auxilia a
interação desses profissio-
nais”, de fende Rogério Sad.

Terão presença ga -
rantida no evento nomes
ligados a instituições pú -
blicas, como o coorde-
nador da Urgênc ia  e

Emergência da Secretaria de Estado de
Saúde, Welfane Cordeiro; o presidente da
AMIB, Álvaro Réa Neto; e o convidado
internacional, coordenador das Unidades
de Cuidados Intens ivos  e  Grandes
Queimados do Hospital Universitário de
Getafe, Ma dri/Espanha, Andrés Esteban.
Entre os ob jetos de estudo de Esteban
estão a “qualidade de vida e segurança na
UTI”, tema da última edição do Congresso
Mineiro, da qual ele participou, além de
ventilação mecânica - epidemiologia, des-
mame, mo dos ventilatórios e ventilação
não-invasiva.

Inscrições e envio 
de Trabalhos Científicos

O Congresso já está com inscrições
abertas*, que podem ser realizadas pelo
site: www.somiti.org.br. Até o dia 31 de
março, trabalhos científicos podem ser
postados no mesmo endereço. Confira o
regulamento no site e os prêmios aos quais
você concorre, lembrando que todos os
trabalhos enviados e aprovados para con-
correrem terão visibilidade no evento e
serão divulgados em um estande que ocu-
pará área estratégica no Centro de
Convenções.

*Associados quites têm descontos
especiais e quem ainda não é associado
pode mudar sua situação e garantir seu
desconto, além de outros benefícios ao
fazer parte de uma das entidades de
Terapia Intensiva mais reconhecidas
do país.

Foto: Pedro Rocha

Convidado internacional, Andrés Esteban
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A décima primeira edição do Congresso
Mineiro de Terapia Intensiva conta com o
profissionalismo de equipes especializadas
para organizar sua estrutura física, bem como
facilitar o acesso aos participantes. Para tal, a
Comissão Organizadora contratou a Suporte
Eventos e a MAC Viagens, empresas com
credibilidade no mercado e experiência no
atendimento de eventos de grande porte. O
trabalho das duas equipes vem somar à dedi-
cação da Comissão, que planeja tornar esta
edição uma das mais bem sucedidas, com
ampla sinergia aos interesses científicos dos
participantes e uma estrutura à altura do maior
congresso de Terapia Intensiva do Estado.

A escolha do Minascentro para recep-
cionar o evento foi unânime, visando a pratici-
dade, a Comissão organizadora optou pelo
centro de convenções devido à sua localiza-
ção central na capital mineira, o que facilita o
deslocamento dos participantes residentes
em Belo Horizonte e de visitantes do interior,
de outros estados e países. 

Segundo a gerente de relacionamento da
Suporte Eventos, Daniele de Almeida, a estru-
tura física do Minascentro será aproveitada ao
máximo de forma a promover uma transição
harmônica entre as palestras e mesas re -

dondas, de acordo com os temas e especiali-
dades envolvidas. 

O Congresso é o espaço ideal para co-
nhecer os avanços em medicação e aparelhos
de suporte para o atendimento nas Unidades
de Terapia Intensiva (UTIs). Estandes serão
instalados no local do Congresso para pro-
mover o acesso do participante aos principais
laboratórios farmacêuticos e das empresas
representantes de equipamentos de suporte à
vida para a área médica e hospitalar.

A tecnologia também está a favor do
Congresso. Na ocasião, os conferencistas
terão espaço para ajustar os últimos
detalhes de suas apresentações no
Mídia Desk, sala especial com internet
wireless e demais aparatos técnicos e
suprimentos instalados para dina -
mizar a organização dos trabalhos,
mi nimizando atrasos e falhas. 

Os congressistas vindos de ou-
tros estados também terão suporte
desde o momento da compra das pas-
sagens aéreas até a programação de
lazer para seus acompanhantes. Os
inscritos terão descontos de 6% a
20% em passagens adquiridas pela
MAC, em vôos TAM e GOL. Tal

desconto incidirá sobre a menor tarifa
disponível pela companhia área para a reserva
solicitada.  O embarque e desembarque dos
participantes também serão organizados com
o suporte de equipes de apoio bilíngues da
MAC. O serviço otimizará a chegada e o
deslocamento na cidade por meio de trasla-
dos. Estandes serão instalados no hotel sede
do Congresso e no Minascentro para auxiliar
os congressistas em passeios locais, pré e “post
Congress Tours” para outras cidades, remar-
cações e confirmações de passagens aéreas. A
agência também negociou pacotes especiais
com os principais hotéis de Belo Horizonte
com valores diferenciados e facilidades de
pagamento para os inscritos.

Os palestrantes e seus acompanhantes
podem apreciar o turismo da região após a
programação diária do Congresso, ou no
domingo, dia 21 de junho, já que o evento é
encerrado no sábado. A MAC organizou
pacotes com preços especiais para que as
pessoas ligadas ao evento conheçam as ma-
ravilhas naturais das cidades próximas à ca-
pital, como Ouro Preto, Mariana, Inhotim,
Congonhas, bem como as grutas, cachoeiras
e parques, passeios indicados também para
quem reside em Belo Horizonte. Além disso,
há a opção de “City Tours BH”, visitas mo-
nitoradas aos cartões postais da cidade,
como a Praça do Papa, Praça da Liberdade,
Mercado Central, Lagoa da Pampulha,
museus e parques.

Em março o portal da Somiti foi rei-
naugurado com reformulação de layout e
de conteúdo. O novo espaço eletrônico,
criado pela Zoo Comunicação, prioriza a
clareza e o dinamismo no acesso às infor-
mações com uma estrutura de fácil nave-
gação e mais recursos para facilitar o aces-
so do associado e da população que busca
esclarecimentos sobre a terapia intensiva. 

A estrutura atende aos quesitos de usabi-
lidade, objetividade e interatividade, com tais
aspectos o site está mais funcional  e moder-
no. Entre as transformações mais evidentes
da arquitetura de informação está a separação
do público-alvo no layout e página inicial, iden-
tificados por cores distintas e espaço delimita-
do. “O objetivo da divisão é impedir que o
usuário se perca ao navegar, já que a SOMITI
se comunica com públicos diferentes, como
associados, alunos, professores, membros da

diretoria e leigos”, explica o ge-
rente de projetos da Zoo Co mu -
nicação, André de Senna.

Todo o projeto foi pautado
pelas técnicas do benchmark, que
visam amplificar o desempenho e
os benefícios de um sistema,
assim, a SOMITI alcança o tom
ideal na comunicação com seu
público. “A entidade preo cupou
em oferecer ao usuário uma me-
lhor estrutura de páginas, recur-
sos, e funcionalidades, com foco
em uma arquitetura da infor-
mação inteligente, conteúdo bem
selecionado e distribuído de acor-
do com sua importância ao usuá -
rio”, observa André.

O design está mais atrativo
com a customização de cores li-
gadas à entidade: azul e verme-
lho. A partir dessa sistematização
associados, professores e alunos
têm uma seção de aces-
so restrito voltada para

suas necessidades, como informação
de convênios e vantagens do associa-
do; acesso a boleto para pagamento
de contribuição, e consulta à situação
financeira; downloads de arquivos
didáticos e conteúdo de aulas e tra-
balhos; contato dos professores;
cadastro de e-mail para recebimen-
to de newsletter e  acesso exclusi-
vo ao conteúdo de p ubli ca ções in -
ternacionais especializadas.

A educação em Terapia In -
tensiva e a programação dos
eventos foram valorizadas com
seções próprias e atualizadas, co -
mo a agenda e informações com-
pletas acerca dos processos de
inscrição, matrícula e grade cur-
ricular de todos os cursos de edu-
cação continuada oferecidos.

Pessoas da Comunidade co mo um
todo, estudantes e pro fissionais da área
também são atendidos com a nova arquite-
tura de informação. Os serviços oferecidos
a eles estão destacados no menu. Os inte-
ressados pode rão, ainda, conhecer as cam-
panhas e serviços oferecidos pela SOMITI e
ter acesso às notícias  atualizadas do seg-
mento e cenário atual.

Para conferir o prestígio da SOMITI o
usuário poderá acessar a seção “Im prensa”
e visualizar às matérias e apa rições impor-
tantes da SOMITI na mídia em conteúdo
de áudio, vídeo e clipping impresso dos
principais jornais e revistas nacionais e
especializados.

O novo site foi planejado na gestão ante-
rior e concluído pela atual diretoria, presidi-
da pelo Dr. Rogério de Castro Pereira. Para
sua comodidade o en dereço foi mantido
então aproveite e utilize esta ferramenta cri-
ada para facilitar a sua comunicação com a
SOMITI. Acesse www.somiti.org.br.

Passagens aéreas, hotéis, passeios e estrutura tecnológica, tudo é organizado com 
profissionalismo para o evento de Terapia Intensiva mais esperado em Minas

benefícios

Estrutura moderna dentro 
e fora do Congresso

Somiti reinaugura site com 
estrutura mais dinâmica
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Praça do Papa, ponto turístico da capital mineira atrai visitantes dos eventos da cidade

Praça da Estação, monumento histórico de BH

Nova arquitetura de informação prioriza a 
objetividade e a interação

Novo layout do portal da Somiti
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prática

convite

inovação

O tratamento em domicílio, além
de ser, em alguns casos, uma necessi-
dade, tem se mostrado eficiente em
relação a pacientes que estão estabi-
lizados, mas precisam de certos cuida-
dos. Afinal, familiares, doentes e
profissionais de saúde são unânimes
em apontar os benefícios da chamada
“Atenção Domi ciliar”, algo que vem ga -
nhando espaço no país. 

“É uma modalidade de atendimen-
to que minimiza significativamente os
custos do tratamento, diminui a utiliza-

ção de leitos da rede de
saúde e reduz os riscos
de infecções hospita-
l a r e s ” ,  l e m b r a  L í l i a n
Viana, do De partamento
de Psico logia da Somiti. A
psicóloga ainda explica
que, do ponto de vista
psicológico, a “Atenção
Domiciliar” representa a
poss ib i l i dade  de  re s -
ga t a r  i nd i v idua l i dade ,
privacida de e au tonomia
do pa ciente, justamente
por es tar ele em um
ambiente familiar, desfru-
tando do con vívio dos
amigos. 

Para que isso acon-
teça é necessário obser-
var al guns critérios, como
liberação médica após
e s t a b i l i d a d e  h e m o -
dinâmica do paciente,
e x i s t ê n c i a  d e  u m
cuidador na residência,
desejo da família e, prin-
cipalmente, do paciente.
Também é preciso avaliar
logística, aspectos técni-
cos e condições emo-
cionais dos familiares. “O
s i s t e m a  d e  ‘A t e n ç ã o
Domi ciliar ’ é composto
por uma equipe multi-
p r o f i s s i o n a l  -  m é d i c o ,
enfermeiro, fisio tera peu -

ta, psicólogo, nutricionista etc. - que
trabalha com o objetivo de dar conti -
nui dade à reabilitação do pa ciente no
domicílio”, conta Thaís Nas cimento,
do Departamento de Fisio terapia da
Somiti. 

A “Atenção Domiciliar” tem sido
indicada a pessoas com diferentes
condições clínicas, incluindo pa -
cientes crônicos agudi zados, crianças
com paralisia cerebral ou certas sín-
dromes, doentes terminais e pa -
cientes que eram hígidos e sofreram
eventos agudos. E justamente por
suas especificidades, requer determi-

nado perfil de profissionais. “Pela
própria necessidade, os profissionais
contratados para esse serviço são
aqueles com mais experiência em
Terapia Intensi va”, diz Thaís. 

No caso da psicologia, por exem-
plo, é importante que o psicólogo seja
especialista em Psicologia Hospitalar,
atuando em três vertentes: junto ao
paciente, à família e aos cuidadores e
equipe de saúde. “É de extrema im -
portância avaliar e manter a orien-
tação do paciente, trabalhando sua
adesão ao tratamento, seu estado
emociona l  e  a  comunicação com
equipe de saúde e familiares”, conta
Lílian ao lembrar que há poucos re-
gistros da inclusão do atendimento
psicológico em planos de saúde, o que
ainda impede que os profissionais
atuem de acordo com a demanda. 

Para saber mais sobre “Atenção
Domiciliar”, participe das palestras que
serão realizadas no dia 20 de junho:
“Prin cípios práticos - suporte básico de
vida”, “Enfermagem”, “Ge ren ciamento
da deglutição” e “Papel do Nutricionista
em Atenção Domi ciliar/ Protocolos de
evolução de dietas e suplementos”.

Atenção Domiciliar exige profissionais
capacitados em Terapia Intensiva 

O psicólogo vem sendo cada vez
mais reconhecido como profissional fun-
damental à equipe multidisciplinar atu-
ante em Terapia Intensiva. E o De -
partamento de Psicologia da Somiti, cria-
do em 2000 e agora coordenado pela
psicóloga Eliana Torga, mais que prova
disso, é a ponte que tem estreitado o
relacionamento entre psicólogos e
demais intensivistas. 

Como conta a coordenadora, com a
implantação do Departamento, os psi -
cólogos puderam participar mais ativa-
mente da Sociedade, inclusive ajudando
na organização do Congresso Mineiro de
Terapia Intensiva, já que nele acontece o
Simpósio de Psicologia Aplicada à Terapia
Intensiva. Assim, os profissionais têm
trabalhado, principalmente, em relação
às questões ligadas à Hu ma nização e
Bioética, algo que envolve toda a equipe
interdisciplinar. 

Entre os principais objetivos do
Depar tamento de Psicologia estão a
organização do Simpósio de Psicologia e
da Jornada Somiti Dia do Psicólogo, o
estímulo à produção científica, a siste-

matização e disponibilização de protoco-
los de psicologia aplicada à Terapia
Intensiva, a valorização e integração do
psicólogo à equipe de TI, o desenvolvi-
mento de ações de educação junto à
comunidade, o auxílio ao De parta mento
de Psicologia da AMIB em suas diretrizes
e  a divulgação da Somiti. 

O Departamento, que já foi coorde-
nado por Ana Maria Maga lhães, Lílian
Viana, Gláucia Tavares e An dréa Silveira,
possui um Conselho Permanente, que
tem como finalidade zelar pelo cumpri-
mento do Estatuto e Regimentos da
Somiti e do Departa mento de Psicologia.   

Entre as metas propostas para o biênio
2009/2010 estão diagnóstico das con dições
de trabalho dos psicólogos nas equipes de
urgência e emergência intra e extra-hospi-
talares, integração com psicólogos das Ins -
tituições de Saúde e de Resposta à Ur -
gência e Emergência, integração com as
ações do Conselho Regional de Psicologia,
inserção do psicólogo nas equipes de
urgência e emergência hospitalar e pré-
hospitalar, mudanças na Lei no âmbito
Nacional e Regional e criação de um piso

salarial. O Departamento ainda pretende
elaborar e executar pesquisa científica que
comprove os indicadores da atuação do
psicólogo nas equipes de urgência e
emergência e UTIs. “Plane jamos, nessa
nova fase, dividir o De partamento em
Coor denação de Área, UTI Pediátrica,
Neonatal, Adulto, Urgência e doação”,
conta, animada, Eliana Torga.

Prezados colegas,

A Comissão de Educação em Saúde para a
Comunidade sob nova coordenação do
Dr. Heberth Miotto, e vice coordenação do
Dr. Valmy Lessa tem o prazer de comunicar o
reinício dos trabalhos educativos a partir de
fevereiro de 2009.

A atual gestão tem como proposta inte-
grar profissionais, acadêmicos e comunidade
através de: incentivo, criação e participação de

atividades educativas, estudos e pesquisas, na
área de promoção da saúde.

Pretende-se a criação de uma agenda
temática a ser partilhada por todos que se
inscreverem para participar com seus traba-
lhos. E, também objetiva-se a manutenção no
site da Somiti de um canal de comunicação para
interação com a comunidade científica e leiga,
promovendo a atualização de informações e o
diálogo com temas de utilidade pública.

Convidamos você, para estar conosco.

Venha participar!
Envie e-mail de contato, nome e cida-

de onde se encontra para o e-mail
somiti@somiti.org.br trazendo suas su-
gestões e trabalhos educativos.

A primeira reunião já está agendada para o
dia 09 de março na sede da Associação médica
de Minas Gerais, às 20h. 

Teremos o prazer de conversar sobre
“Bioética e Comunidade” com o Dr. Valmy
Lessa Couto.

Departamento de Psicologia 
é o elo entre psicólogos 
e demais intensivistas

Agenda 2009 da Comissão de Educação em Saúde
Atendimento domiciliar especializado

Eliana Torga em cerimônia de posse
da nova diretoria

Em reunião realizada entre a
Diretoria da Somiti gestão 2007-2008
(Maria Aparecida Braga, Rogério de
Castro Pereira e Luís Fernando Andrade
Carvalho) e a Diretoria da Unimed-BH
(Helton Freitas e Luiz Otávio Fernandes
de Andrade), esta última reconheceu o
equívoco ocorrido no edital de convo-
cação para médicos cooperados, na
especialidade de Medicina Intensiva,
informando ainda que todos os aprova-
dos possuem título de especialista em
Medicina Intensiva. A Unimed-BH tam-
bém se comprometeu a reparar o erro
nas próximas edições do concurso, con-
forme carta que pode ser conferida na
íntegra na página da Somiti.

Retratração
Unimed-BH

Foto: Jyn Meyer

Foto: Alessandro Carvalho
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educação continuada

Somiti comemora expansão 
dos cursos de imersão

A Somiti oferece acesso constante à atualiza-
ção científica por meio de cursos de imersão com
módulos que seguem um padrão internacional. Só
em 2008 foram treinadas 2.609 pessoas nos
módulos ACLS, BLS, CITIN, FCCS e TENUTI. A
qualidade técnica e humana é garantida pelos
instrutores, equipamentos e conteúdo pro-
gramático de cunho teórico-prático, conjunto
responsável por difundir a instituição em todo
Estado, bem como garantir o reconhecimento e a
notoriedade que destacam a Somiti entre as orga-
nizações de representação da Terapia Intensiva
(TI) no país.

A pertinência das aulas recai sobre a necessi-
dade diária de enfermeiros, fisioterapeutas, médi-
cos, socorristas, estudantes de medicina e da po-
pulação em geral, que se depara com situações de
emergência em que os primeiros socorros fazem
a diferença no restabelecimento da vida, diminu in -
do a incidência de seqüelas e até mesmo do óbito.

De acordo com o intensivista e membro da
diretoria da Somiti, Dr. Heberth César Miotto, nos
países desenvolvidos e em desenvolvimento, as
doenças cardiovasculares são a principal causa de
morte de adultos e, dentro dessas, a parada car -
díaca (também chamada de morte súbita)  consti-
tui uma emergência extremamente importante.
“Cerca de 80% dos casos de parada cardíaca
ocorre fora do ambiente hospitalar, chegando a
apresentar mortalidade superior a 90%. Se a po-
pulação leiga iniciar a ressuscitação cardiopulmo -
nar (RCP) antes da chegada do Suporte Avançado
de Vida, a expectativa de sobrevida dobra.
Somada à possibilidade de desfibrilação precoce
feita por leigos (acesso público a desfibrilação), as
chances de sobrevida ainda serão maiores”. O
depoimento revela a im portância do acesso da
população às técnicas de socorro, o que converge
com a ação da Somiti, que apoia e promove even-
tos de cunho social e informativo, como o UTI na
Praça, divulgação e a oferta de cursos.

Dr. Heberth é responsável pelos módulos
ACLS e BLS e apresenta dados surpreendentes. “A
Somiti oferece esses módulos desde 1997 e já

treinou inúmeras pessoas entre
profissionais da área da saúde e lei-
gos. No ano de 2008, foram mais
de 1600 alunos treinados, superan-
do centros de São Paulo, como o
Instituto do Coração (INCOR) e
Fundação do Coração (FUNCOR -
SBC). Hoje, somos o maior centro
de treinamento em ACLS-BLS do
Brasil em número de pessoas
treinadas por ano”, afirma. 

Os cursos são aplicados du -
rante todo o ano no prédio da enti-
dade, localizada na Associação
Médica de Minas Gerais, centro de

Belo Horizonte. As cidades do interior do Estado
também podem abrigar os módulos ministrados
pelos instrutores da Somiti, fechando turmas
específicas e acordando um valor acessível, de
acordo com o número de inscritos. O prestígio
conquistado pela Somiti também proporcionou a
expansão da aplicação dos módulos em outros
Estados brasileiros. Em 2008 a equipe da Somiti
viajou para a Bahia, Sergipe e Goiás formando
novas turmas. O XI Congresso Mineiro de Te -
rapia Intensiva, que acontece em junho, no
Minascentro, também é uma ótima oportunidade
para participar, já que serão ministrados os cursos
de imersão nos dois dias que antecedem ao even-
to. Os participantes recebem material, alimen-
tação e certificação mediante aprovação. 

Saiba mais sobre cada curso:
ACLS - Sigla em inglês para Suporte Avançado de
Vida em Cardiologia. Desenvolvido pela maior
entidade médica cardiológica norte-americana, a
American Heart Association (AHA), abrange o
atendimento às emergências cardíacas, ressusci-
tação e atendimento ao paciente com acidente
vascular cerebral (AVC). A prática é simulada em
manequins monitorizados e com sensores para
desfibrilação e cardioversão. O desempenho e a
aprendizagem são testados em prova teórica e
prática. O curso é indicado para médicos e
acadêmicos do 6º período de medicina. 
BLS - Sigla em inglês para Suporte Básico de
Vida. Também criado pela AHA com intuito de
reduzir a morte e a incapacitação geradas por
doenças cardiovasculares e AVC. O curso englo-
ba o atendimento adulto e pediátrico e abrange

desde a prevenção de doenças, o reconheci-
mento dos sintomas de ataque cardíaco e/ou
cerebral, ao tratamento pré-hospitalar (ressus-
citação e desfibrilação). O conteúdo é indicado
tanto para os profissionais da saúde quanto
para leigos. 
CITIN - Curso de Terapia Intensiva Neurológica.
O curso tem como base o neuro-intensivismo e
sua missão é protocolar rotinas e difundir o ensi-
no básico na área para facilitar o diagnóstico,
manuseio, monitorização e tratamento do
paciente em estado neurocrítico nas diversas si-
tuações contemplando melhor prognóstico e
prevenção da lesão secundária.
FCCS - Sigla em inglês para Fundamentos em
Terapia Intensiva. O curso é destinado a médicos,
enfermeiros e fisioterapeutas. É composto por
14 temas teóricos entre eles Insuficiência Res -
piratória Aguda, Monitorização Hemo dinâmica
Básica, Infecções Graves e além de 6 estações
práticas: Ventilação Mecânica I e II, Manejo das
Vias Aéreas, Ressuscitação Car diopulmonar,
Manejo Básico do Trauma, Acesso Venoso. De
acordo com Cristiano Valério Ribeiro, um dos
responsáveis pelo módulo, há um grande engano
quanto ao público alvo do curso, muitos acredi-
tam que é destinado apenas à intensivistas, quan-
do na verdade tem uma aplicação mais
abrangente. “Introduzir os princípios mais impor-
tantes dos cuidados iniciais aos pacientes críticos,
para os profissionais de saúde que prestam
atendimento a esse tipo de paciente, visando
uma antecipação do atendimento antes da
chegada do intensivista ou enquanto se aguarda
uma transferência para a UTI”, observa. 
TENUTI - Terapia Nutricional em Terapia
Intensiva. Seu principal objetivo é capacitar
médicos, enfermeiros, farmacêuticos e nutri-
cionistas a identificar o risco nutricional, a
fisiopatologia e as conseqüências da desnu-
trição em pacientes internados em UTIs. O
conteúdo possibilita satisfatória redução da
morbi-mortalidade nas nessas unidades,
atra vés da abordagem sobre a nutrição do
paciente grave adulto e pediátrico, da apli-
cação dos conceitos de “Alterações me -
tabólicas no jejum e no estresse”, “Fisiologia
dos nutrientes”, “Inte rações droga-nutri-
ente”, “Indica dores de qualidade em nutri -
ção clínica”.

BLS
07/03 - BH/MG
16/06 - BH/MG

FCCS
21 e 22/03 - BH/MG
16 e 17/06 - BH/MG

CITIN
16 e 17/06 - BH/MG

TENUTI
16 e 17/06  BH/MG

Próximas turmas dos cursos de imersão

Somiti realiza vários Cursos ACLS em BH

Arquivo

ACLS
28 e 29/03 - BH/MG
04 e 05/04 - BH/MG
18 e 19/04 - Montes Claros/MG
25 e 26/04 - Salvador/BA
16 e 17/05 - BH/MG
16 e 17/06 - BH/MG


