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editorial
Caros colegas intensivistas, 
Durante a Assembléia Geral da Somiti, realizada no II 

Fórum de Defesa Profissional, houve uma ampla discussão a 
respeito do processo de votação do novo Estatuto da Amib e 
mudanças implementadas após sua aprovação. Consideramos 
o processo inadequado, pois o prazo foi curto; as informações 
prestadas pelos organizadores do processo de mudança, con-
traditórias, e o período (de férias), inadequado para discussão 
de temas tão importantes.

Também foi discutida e questionada a validade democrática do 
processo de votação: havia cerca de 100 presentes com 500 pro-
curações. Pessoas portavam 20, 30, 50 procurações. Será que 
tiveram um poder de engajamento político tão superior ao nosso? 
Será que nós, sócios da Amib quites e atuantes, queremos esse 
processo em um momento tão importante? Precisamos sim de 
modificações e renovação; com certeza, algumas mudanças (ou 
todas) são absolutamente necessárias, mas muitas carecem de 
uma discussão mais profunda, já que podem mudar os rumos 
políticos de nossa Sociedade. 

Temos que nos certificar de que serão posturas acolhedoras 
da realidade, buscando uma ética aberta aos nossos desafios. Uma 
das mudanças do estatuto, votada no dia 31 de julho, foi a de que 
os representantes da regional – que participam da Assembléia dos 
Representantes – não serão mais as pessoas que fazem parte da 
Diretoria, eleita democraticamente para representar os sócios da 
regional; tal representação será definida por nova eleição orientada 

diretamente pela Amib. 
O objetivo principal da discussão no nosso Fórum não foi 

lamentar o ocorrido, nem criticar pessoas, mas sim conscientizar 
todos os sócios sobre a importância da participação ativa de cada 
um dos profissionais em todos os momentos da Sociedade. 
Sabemos agora que teremos que nos organizar para reavaliar 
essas mudanças. Na Assembléia, ficou decidido que teremos uma 
comissão para avaliação profunda do estatuto e, durante a Jornada 
do Vale do Aço, em outubro, faremos nova Assembléia para defi-
nirmos o posicionamento da Somiti. Todo intensivista da regional 
está convidado a participar dessa comissão, cujo prazo para inscri-
ção termina em 10 de outubro de 2008.

Acreditamos que mais importante que definir e criar novas 
diretrizes é ter tempo para uma reflexão profunda, para a criação 
de mentalidade consistente, alinhada ao futuro, mas com condi-
ções tranqüilas de aplicabilidade, resgatando a benignidade do 
nosso convívio. A representatividade deve ser uma bandeira per-
seguida por todos, mas principalmente por aqueles que se encon-
tram à frente das sociedades.

Finalmente, estamos às vésperas de mudanças em nossa pró-
pria sociedade e em breve seremos chamados a eleger os nossos 
representantes, que deverão encaminhar os nossos pleitos por 
uma sociedade realmente participativa e que defenda os valores 
democráticos. 

Diretoria da Somiti 
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visite o novo site da Somiti - www.somiti.org.br - e faça seu recadastramento. 
É simples, rápido e muito importante
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O debate em torno do tema Avanços 
no Atendimento de Urgência e Emergência 
no Estado de Minas Gerais marcou o II 
Fórum de Defesa Profissional da Somiti, 
realizado na Associação Médica de Minas 
Gerais (AMMG) no dia 23 de agosto.

Com a presença do presidente da 
Amib, Álvaro Réa Neto, do secretário 
municipal de Saúde, Helvécio Miranda 
Magalhães Júnior, e do coordenador esta-
dual de Urgência e Emergência da 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais, Welfane Cordeiro Júnior, entre 
outros convidados, foi feita uma ampla 
discussão a respeito dos modelos existen-
tes e em implantação tanto em Belo 
Horizonte quanto no estado de Minas. 

Para a diretoria da Somiti, o debate 

mostrou que é preciso modificar o modelo 
de atendimento à urgência e emergência, 
separando os casos de alta complexidade e 
doenças ameaçadoras da vida, que devem 
ser atendidos e acompanhados por emer-
gencistas/intensivistas, dos casos mais sim-
ples, habitualmente tratados em PA pela 
falta de estrutura de atendimento básico 
de saúde. Nesse novo modelo, o atendi-
mento realizado deve ser devidamente 
valorizado por sua alta complexidade. 

Outro ponto de concordância entre os 
presentes ao debate foi a necessidade de 
mais profissionais habilitados, bem como 
desenvolvimento de processos que esti-
mulem a opção pela especialidade, come-
çando pelas faculdades de Medicina. Para 
essa discussão, muito contribuíram o asses-

sor da Presidência da Sociedade Mineira de 
Pediatria, José Sabino de Oliveira, o pro-
fessor Francisco José Penna, diretor da 
Faculdade de Medicina da UFMG, e o con-
selheiro do CFM, Geraldo Guedes. 
Também estiveram representando as enti-
dades os médicos Hermann Alexandre 
Vivacqua Von Tiesenhausen (CRM-MG), 
José Carlos Vianna Collares Filho (AMMG) 
e Maria Madalena dos Santos e Souza 
(Sindicato).

“O foco é um só: melhorar o atendi-
mento das urgências e emergências.  E 
para tanto é fundamental o querer político, 
para que haja integração das forças e con-
sigamos evoluir da teoria para a prática”, 
disse a presidente da Somiti, Maria 
Aparecida Braga.

Discussão central foi marcada pela 
necessidade de mudança do modelo de 

atendimento e valorização do profissional  

debate mostrou que é preciso modificar o modelo de atendimento às urgências e emergências 
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Luiz otávio Fernandes de Andrade: 
“Aproximadamente 85% dos clientes 

poderiam ser atendidos fora da urgência”

fórum de defesa profissional 

Estado

Welfane Cordeiro Júnior: “As respostas e 
soluções para a saúde não podem se 

basear nos modelos tradicionais”

A proposta, segundo o coordenador 
estadual de Urgência e Emergência da 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais, Welfane Cordeiro Júnior, é tra-
balhar com uma rede de urgência e 
emergência, já que “hoje é quase impos-
sível atuar sem discutir a formulação de 
uma rede, pois ela deixou de ser uma 
opção para se tornar uma exigência”. O 
modelo que está sendo adotado pelo 
estado, após diversos estudos, é basea-
do no Protocolo de Manchester, o mais 
utilizado em todo o mundo. 

“As respostas e soluções para a 
saúde não podem se basear nos mode-
los tradicionais. A urgência hoje é pena-
lizada porque passou a ser a resposta 
para todas as falhas do sistema”, disse o 
coordenador ao explicar a necessidade 
de adoção de uma linguagem única nos 
pontos de atenção. “O padrão que une 
a rede é a linguagem que ela adota tanto 
para condições agudas quanto crônicas. 
A lógica desse novo modelo não é mais 
levar o paciente para o hospital mais 
próximo, mas encaminhá-lo adequada-
mente”, explicou Cordeiro Júnior, lem-
brando que a organização em rede pode 
reduzir o número de óbitos em até 
50%. De acordo com o novo modelo, 
será preciso regionalizar o Samu e o 
estado passará a pagar não por procedi-
mento, mas pela disponibilidade das 
equipes. 

Município
O secretário municipal de Saúde, 

Helvécio Miranda Magalhães Júnior, em sua 
fala, voltou a enfatizar a importância das 
redes, lembrando que o alto número de 
atendimentos e internações não resulta 
ainda em uma assistência de urgência e 
emergência adequada.  “Apesar de todos os 
esforços, não temos ainda uma rede organi-
zada”, ponderou.

Magalhães Júnior também fez uma 
reflexão acerca do aumento do número de 
atendimentos de urgência e emergência, 

lembrando que a taxa de homicídios na 
Grande BH dobrou nos últimos dez anos. 
“Apesar da redução dos acidentes de trânsi-
to, vivenciamos uma explosão da violência. 
Então, hoje, o padrão que chega a nossas 
portas de atendimento é não só o do idoso 
com alguma doença agravada, mas também 
as vítimas da violência”, disse, ressaltando 
que o diagnóstico do câncer, feito cada vez 
mais cedo, com conseqüente ampliação das 
cirurgias complexas, também compete 
pelos leitos de UTI.

Helvécio Miranda Magalhães Júnior: 
“Apesar de todos os esforços, não temos 

ainda uma rede organizada”

Saúde Suplementar
O diretor da Unimed-BH, Luiz Otávio 

Fernandes de Andrade, que participou da 
mesa-redonda, acredita que os problemas 
da saúde suplementar são semelhantes aos 
da saúde pública. “Fazemos 75 mil atendi-
mentos de urgência por mês, mas 85% 
desses clientes poderiam ser atendidos fora 
da urgência”, disse.

Andrade explicou que a Unimed-BH já 
tem um programa para tentar remunerar 
melhor os profissionais, com homogeneiza-

ção das condutas e protocolos, mas que a 
capacitação comprovada da equipe de urgên-
cia e emergência é um dos requisitos para o 
hospital conveniado entrar no projeto.

Unanimidade entre os profissionais é a 
necessidade de separar atendimentos inten-
sivos e consultas ambulatoriais, pois cada 
especialidade demanda um tipo específico 
de profissional e um foco de atendimento. 
O modelo vigente tem se mostrado inefi-
ciente em todos os aspectos. 
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Uma ampla discussão a respeito das 
mudanças implementadas pela Amib, incluin-
do o novo estatuto da entidade, marcou a 
Assembléia realizada na tarde do dia 23 de 
agosto. Com isso, membros da Somiti propu-
seram a constituição de uma comissão para 
análise do documento, uma vez que podem 
ser enviadas sugestões e a intenção é promo-
ver uma avaliação mais aprofundada do esta-

tuto no congresso de 2009.
Durante a Assembléia também foi apre-

sentada prestação de contas, tendo sido os 
números auditados pela Pró-Agir. Outro tema 
que mereceu destaque foi a sucessão para o 
biênio 2009/2010. Vários presentes, inclusive 
das regionais, manifestaram interesse em par-
ticipar, e a conversação acerca do assunto 
iniciar-se-á agora em setembro.

fórum de defesa profissional 

rogério de 
oliveira Silva: “A 

atuação dos 
psicólogos em 

urgências e 
emergências é 
fundamental”

Premiados

Camila Armond Isoni e Marcelo M. Corrêa 
foram premiados com um notebook cada. 

O sorteio foi realizado durante os trabalhos do 
II Fórum de Defesa Profissional da Somiti. 

Programação 
Paralela

Fonoaudiólogas e psicólogos também 
realizaram debates durante o II Fórum de 
Defesa Profissional da Somiti. A discussão, 
no âmbito da Fonoaudiologia, girou em 
torno do papel da especialidade na Terapia 
Intensiva. As profissionais querem fazer 
um levantamento para mapear quantos e 
quais são os fonoaudiólogos atuantes em 
TI. “A fonoaudiologia já conquistou um 
bom espaço em Terapia Intensiva Neonatal; 
agora queremos conquistar espaço nas 
UTIs adulto”, disse Cláudia Basbaum, pre-
sidente do Conselho Regional de 
Fonoaudiologia (CRFa – 6ª Região), que 
participou do Fórum.

Já no âmbito da Psicologia, o debate 
girou em torno do tema central do Fórum 
– Avanços no Atendimento de Urgência e 
Emergência. Estiveram presentes repre-
sentantes do Conselho Regional de 
Psicologia (CRP-MG), Serviço de Assistência 
Médica de Urgência (Samu), Bombeiro 
Militar de Minas Gerais e Secretaria 
Estadual de Saúde de Minas Gerais. Como 
acontece com a Fonoaudiologia, também o 
CRP-MG pretende mapear o número de 
profissionais atuando em urgências e emer-
gências no estado.

“A atuação dos psicólogos em urgên-
cias e emergências é fundamental. Só para 
citar um exemplo, o primeiro corpo de 
profissionais a chegar ao local do acidente 
com uma aeronave da Spanair, ocorrido 
recentemente em Madri, foi o de 
Psicologia”, disse Rogério de Oliveira Silva, 
presidente do CRP-MG. “Precisamos con-
gregar, trocar informações, porque, às 
vezes, os próprios médicos não sabem 
como os psicólogos podem contribuir”, 
concluiu a psicóloga Eliana Torga, repre-
sentante da Somiti, parceira e voluntária da 
Defesa Civil.

Assembléia foi realizada 
ao final dos trabalhos

Cláudia Basbaum 
(ao centro): “Queremos 

conquistar espaço nas 
UTis adulto”
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Integração, atualização e motivação 
serão as palavras-chave da 2ª Jornada 
Integração Somiti, que acontecerá em 
Ipatinga, no Vale do Aço, nos dias 23, 24 e 
25 de outubro. E a importância do evento 
reside, justamente, no fato de levar aos 
profissionais que atuam no interior do esta-
do a experiência de quem está na capital e 
vice-versa, produzindo verdadeira troca de 
conhecimentos.

Como explica o intensivista Petrônio 
Generoso Thomaz, presidente da Comissão 
Científica da Jornada, a Terapia Intensiva, no 
Vale do Aço, vem passando por uma grande 
ampliação nos últimos quatro anos. “Nesse 

período, saltamos de 10 para 50 leitos de 
UTI adulto”, conta o médico ao ressaltar a 
importância dessa expansão, já que as UTIs 
são referência para uma população de um 
milhão de pessoas. 

Atualmente, quatro hospitais prestam 
atendimento intensivo no Vale do Aço: Vital 
Brazil, em Timóteo; Márcio Cunha, em 
Ipatinga; Hospital da Unimed, em Coronel 
Fabriciano, e Hospital de Pronto-Socorro 
Municipal, em Ipatinga. Cada um deles pos-
sui 10 leitos de UTI adulto geral, sendo que 
o Márcio Cunha conta ainda com 10 leitos 
de UTI Coronariana e outros 20 de UTI 
Neonatal e Pediátrica.

Hoje, de acordo com Thomaz, o maior 
problema enfrentado na região é a falta de 
profissionais qualificados para atuar em 
Terapia Intensiva. “Existe uma carência 
especialmente de médicos titulados”, diz o 
intensivista. E pondera: “Contribuir para 
formação e atualização de profissionais é 
um dos principais objetivos dessa jornada”.

São esperados 300 participantes, entre 
médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, enfer-
meiros e fisioterapeutas. Além dos minei-
ros, estarão presentes intensivistas de 
outros estados e os principais temas dentro 
da Terapia Intensiva serão contemplados, 
conforme a programação ao lado. 

Evento representa oportunidade de atualização 
científica para o Vale do Aço e região

dias 24 e 25 de oUTUBro – aTiVidades CieNTÍFiCas - eNFermaGem
Colégio São Francisco Xavier - Rua Itália, 1890 

dia 24 de oUTUBro – 
sexTa-Feira 

08:30 às 10:10 Mesa Redonda – 
Nefrointensivismo
08:30 às 09:00 - Insuficiência Renal 
Aguda 
09:00 às 09:40 - Métodos Dialíticos 
09:40 às 10:00 - Captação de órgãos
10:00 às 10:10 Debate 
10:10 às 10:30 – Intervalo 
10:30 às 12:00 – Mini - 
Conferências - Pediatria e 
Neonatologia 
10:30 às 10:50 – Retinopatia
10:50 às 11:10 – Humanização
11:10 às 11:40 - PICC
11:40 às 12:00 - Atuação do 
Fonoaudiólogo 
12:00 às 13:30 – Almoço 

SALA UNIFICADA – 
ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA 
13:30 às 15:40 – Mesa Redonda – 

Ventilação 
13:30 às 14:00 – Oxigenoterapia
14:00 às 14:30 - Cuidados com VNI
14:30 às 15:00 - Transporte intra 
hospitalar 
15:00 às 15:30 - Transporte intra 
hospitalar
15:30 às 15:40 – Debate 
15:40 às 16:10 – Mini Conferência 
- Prevenção de infecção associada a 
procedimentos invasivos 
16:10 às16:30 - Intervalo 
16:30 às 18:00 – Mini Conferências 
16:30 às 17:00 - Prevenção de 
Pneumonia 
17:00 às 17:30 - Higiene Oral em 
pacientes intubados
17:30 às 18:00 - PO Imediato 
Cirurgia Cardiovascular

dia 25 de oUTUBro - sáBado 

08:30 às 09:30 – Conferência – SAE
09:30 às 10:40 – Mini-Conferências 

09:30 às 10:00 - Assistência no 
TCE Adulto
10:00 às 10:40 - Assistência no 
TCE Pediátrico
10:40 às 11:00 – Intervalo 

SALA UNIFICADA – 
ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA 
11:00 às 12:00 – Mesa redonda – 
Monitorização 
11:00 às 11:30 – Hemodinâmica
11:30 às 12:00 – Respiratória
12:00 às 13:30 – Almoço 
13:30 às 14:30 – Conferência - 
Prevenção de Lesões cutâneas em UTI
14:30 às 16:00 – Mesa Redonda – 
Gerenciamento 
14:30 às 15:00 - Ergonomia em UTI
15:00 às 15:30 - Prontuário 
Eletrônico 
15:30 às 16:00 - Processo de 
Gestão em UTI
16:00 – 16:30 – Temas livres 
 ENCERRAMENTO 

CoNVidados eNFermaGem 
Edna Pedroso Rocha de Pádua
Inês Bruno Cursino Raposo 
Leonardo Rodrigues Paes Corrêa 
Psicologia - Elida Carolina Furtado 
Déborah Lice Melo Alves 
Jussara Cesárea Rosa Batista 
Paula Pessoa  Machado 
Anelisa Cerqueira de C Moreira 
Fisioterapia - Amanda Ludmila R Scarabelli 
Fisioterapia - Renato 
Fisioterapia - Jocimar Martins
Silvana Sandra Batista Bendezu

Regina Maria Barbosa
Ivani Anício Ribeiro Gonçalves
Silvana Sandra Batista Bendezu
Alex Douglas Gonçalves
Meire Chucre Tannure
Danielle Queiroz Carvalho
Cleydson Rodrigues Oliveira
Fisioterapia - Maria da Glória
Cyntia Furtado Landim
Maria de Lourdes M. B. Inoue
Maria Inês Romano
Cheila Regina Costa Sousa 

TeraPia iNTeNsiVa PediáTriCa 

dia 24 de oUTUBro - sexTa-Feira  
 
08:30 às 10:10 - Conferências  
8:30 às 09:20 – Infecção Nosocomial em Uti 
Neonatal e Pediátrica 
09:20 às 10:10 – Hipertensão Pulmonar em Uti 
Pediátrica 
10:10 às 10:30 - Intervalo 
10:30 às 12:00 - Conferências  
10:30 às 11:15 – Hemorragia Digestiva  
11:15 às 12:00 – Ventilação Mecânica  em Uti  
Neonatal/ Pediátrica 

dia 25 de oUTUBro - sáBado 
 
08:30 às 10:40 - Conferências 
08:30 às 09:10 – Analgesia e Sedação em Neonatologia 
09:10 às 09:50 – Condutas na Crise Convulsiva 
de Difícil Controle
09:50 às 10:40 - Condutas em Cardiopatias 
Congênitas
10:40 às 11:00 - Intervalo 
11:00 às 12:00 – Conferência
Cuidando do Cuidador

CoNVidados TeraPia iNTeNsiVa PediáTriCa 
Dr. Marco Túlio  Martins Mello e Silva
Dr. Adir de Paula Lima 
Dr. Valdemar Henrique Fernal  
Dr. Jorge Campos Coelho 
Dr. Luiz Felipe de Melo C Sabrá 
Dr. Marcos Angelus Jannuzi de Oliveira 
Dr. Jamir Pereira Dias
Dra. Catarina Amorim Baccarini Pires 
Dra, Ellen White R Bacelar Almeida 
Marcus Vinícius Alvim de Oliveira
Dra. Maria Aparecida Bhering 
Dra. Vera Lúcia Venâncio Gaspar
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ProGramação Geral 

dia 23 de oUTUBro - QUiNTa-Feira  

Centro Cultural da Usiminas - Shopping Vale do Aço - 
Ipatinga  
20:00 - Solenidade de Abertura
20:30 - Conferência Inaugural 
Limitação de esforços terapêuticos: aspectos científicos 
e bioéticos 
Conferencista: Dr.Herman Alexandre V. von 
Tiessenhausen-MG 
21:30 - Coquetel 

dias 24 e 25 de oUTUBro
aTiVidades CieNTÍFiCas - FisioTeraPia

Colégio São Francisco Xavier - Av. Itália, 1890 
 
dia 24 de oUTUBro - sexTa-Feira  

8:30 às 9:00h: Conferência: Avaliação de riscos em UTI 
Conferencista: Maria Aparecida Braga-MG
Moderador : Dr. Vicente Raposo 
 
TEMA: CARDIOLOGIA 
9:00 às 10:10: Mesa Redonda - Abordagem Do 
Choque    
9:00 às 9:20: Monitorização Hemodinâmica  
9:20 às 9:40-  Drogas Vasoativas e Inotrópicas, Impacto 
Prognóstico  
9:40 às10:00: Suporte Hemodinâmico  no Choque 
Cardiogênico  
10:00 às10:10: Discussão 
10:10 às10:30: Intervalo 
10:30 às 11:00: Mini Conferência - Manejo Arritmias 
Cardíacas
11:00 às11:30: Mini-Conferência- Síndrome 
Coronariana Aguda Sem Supra de St Diagnóstico e 
Tratamento  
11:30 às12:00: Mini Conferência: PO Cirurgia Cardíaca  
12:00 às13:30: Almoço
Simpósio Satélite: Tratamento de Candidíase e 
Aspergilose em pacientes críticos. Dr. João 
Batista 

TEMA: TRAUMA EM UTI 
13:30 às 14:30: Mini-conferência e Atualização 
13:30 às 14:00: Reposição Volêmica no Trauma               
14:00 às14:30: Novos Aspectos No Atendimento Inicial 
ao Politraumatizado  

TEMA: TCE 
14:30 às 15:00: Conferência: Hipotermia No Tce
15:00 às16:10: Mesa Redonda
15:00 às15:20: Craniotomia Descompressiva no Tce 
15:20 às15:40: Monitorização  Invasiva no Tce
15:40 às16:00: Danos Secundários 
16:00-16:10: Discussão 
16:10 às16:30 - Intervalo 

TEMA: INFECÇÃO EM UTI 
16:30 às18:00: Mesa Redonda
16:30 às16:50: Terapia Não Antibiótica na Sepse  
16:50 às17:10:  A Verdadeira Indicação dos Novos 
Antibióticos em  Uti : Tigeciclina, Linesolida, 
Daptomicina, Dalfupristina-Quinupristina
17:10 às17:30: Pneumonia Asssociada à Ventilação 
Mecânica Profilaxia e Tratamento 
17:30 às17:50: Terapia inalatória em Pneumonia 
Associada à Ventilação Mecânica por germes 
multi- resistentes 
17:50 às18:00: Discussão  

dia 25 de oUTUBro - sáBado

8:30 às 9:00h: Conferência: Formação do Intensivista 

TEMA: VENTILAÇÃO MECÂNICA  
9:00 às11:00: Mesa Redonda 
9:00  às 9:20: Ventilação Mecânica na Sara, 
Recrutamento e Parâmetros
9:20 às 9:40: Ventilação Mecânica na Dpoc 
9:40 às 10:00: Ventilação Mecânica Não Invasiva: 
10:00 às 10:20: Desmame Difícil 
10:20 às10:40: Discussão
10:40 às11:00: Intervalo

TEMAS CLÍNICOS 
Mini-Conferências e Atualização 
11:00 às 11:20: Sedação e Analgesia 
11:20 às 11:40: Hemorragia Digestiva Alta: Atualização 
Terapêutica : 
11:40 às12:00: Síndrome Compartimental 
12:00 às 13:30: Almoço
13:30 às 14:30: Reanimação Cardio-Pulmonar-
Cerebral: Novas  Perspectivas  
14:30 às 15:00: Tromboembolismo Pulmonar  
15:00 às15:30: Principais indicações do ecocardiograma 
em UTI  
15:30 às16:00: Métodos Dialíticos em Uti 

dias 24 e 25 de oUTUBro – aTiVidades CieNTÍFiCas - FisioTeraPia
Colégio São Francisco Xavier - Av. Itália, 1890 

dia 24 de oUTUBro - sexTa-Feira  

Conferências - Ventilação Mecânica
08:30 às 09:20 – Recrutamento Alveolar 
09:20 às 10:10 – Desmame Difícil e Traqueostomia 
Precoce 
10:10 às 10:30 – Intervalo 
10:30 às 11:30 – Mesas Redondas - Recursos Fisiot. em 
UTI 
10:30 às 11:00 - Recursos Fisiot. em UTI
11:00 às 11:30 - Treinamento Muscular
11:30 às 12:00 – Mini- Conferência – Técnicas de 
Remoção de Secreção Brônquica  
Utilizando Expiração Lenta 
12:00 às 13:30 – Almoço 

SALA UNIFICADA – ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA 
13:30 às 15:30 – Mesas Redondas 
13:30 às 14:00 - Oxigenoterapia 
14:00 às 14:30 - Cuidados com VNI 
14:30 às 15:00 - Transporte intra hospitalar 
15:00 às 15:30 - Transporte intra hospitalar 
15:30 às 15:40 – Debate 
15:40 às 16:10 – Mini- Conferência - Prevenção de 
infecção associada a procedimentos invasivos
16:10 às 16:30 - Intervalo 
16:30 às 17:10 -  Mesas Redondas 

16:30 às 16:50 - VNI (qdo indicar e qdo evitar)
16:50 às 17:10 - VNI (obesidade mórbida e apneia do sono) 
17:10 às 18:00 – Mini-Conferências 
17:10 às 17:30 - Fisioterapia Motora em UTI
17:30 às 18:00 - Reabilitação Cardíaca (do POI até alta 
hospitalar) 
 
dia 25 de oUTUBro - sáBado 

08:30 às 09:00 – Mini-conferência
Pneumonia associada a VM
09:00 às 10:40 – Sala de ventilação mecânica – progra-
ma médico 
10:40 às 11:00 – Intervalo 

SALA UNIFICADA – ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA 
11:00 às 12:00 Mesa redonda -  Monitorização 
11:00 às 11:30 – Hemodinâmica 
11:30 às 12:00 – Respiratória 
12:00 às 14:00 – Almoço 
14:00 às 14:50 – Conferência
Lesão Pulmonar induzida pela VM 
14:50 às 15:30 – Conferência
 Posicionamento do RN na UTI neo 
15:30 às 16:30 - Mesa Redonda 
15:30 às 16:00 - Atuação da Fisioterapia 
16:00 às 16:30 - Atuação da Terapia Ocupacional 

CoNVidados FisioTeraPia 
Tarciso Hubner Moreira (Ipatinga )
Estefania (Ipatinga)
Mª Auxiliadora ( Timóteo)
Jocimar Martins( Ponte Nova)
Amanda Ludmila Ribeiro Scarabelli(Ipatinga )
Jocimar Martins( Ponte Nova)
Enfermagem - Silvana (Timoteo)
Regina Maria da Barbosa ( Ipatinga )
Renato  ( Valadares)
Elaine Zamora (Ipatinga)
Amanda Ludmila Ribeiro Scarabelli( Ipatinga)
Fabiano( Valadares)
Cynthia Helen ( Cel. Fabriciano )
Mª da Glória R. Machado ( BH)
Enf .Cleydson Rodrigues Oliveira (BH)
Mª da Glória R. Machado ( BH)
Trícia Guerra e Oliveira ( BH)
Paula Chartone Cabral ( Ipatinga)
Sarah de Araújo Resende e Souza (Ipatinga) 

CoNVidados
Dr.Herman Alexandre V. Von Tiessenhausen
Dra.Maria Aparecida Braga
Dr. Vicente Raposo
Dr.Marcos Saraiva
Dr. Marcel Lopes 
Dra Filomena Galas 
Dr. Elmiro Santos Resende 
Dr. Eduardo Sternick 
Dr. Norberto Sá Neto
Dr.Sergio Azevedo Naves  
Dr. Raimundo Matos Bezerra
Dr Mário Lucio Baptista Filho 
Dr. Luiz Renato Dias Daróz
Dr. João Batista
Dr. Sérgio Diniz 
Dr. Eduardo Pereira
Dr. Anselmo Dornas
Dr. Fabrício Bride Soares
Dr. Herbert Mioto 
Dr. Luiz Gonzaga Da Silva
Dr. James Wagner De Moraes
Dr. Ricardo Sacramento 
Dr.Wilson Faglione Junior 
Dr.Graccho Cesarino Da Nóbrega 
Dr. Frederico Polito Lomar 
Dra. Júnia Garcia Ferrari  
Dr. Hugo Urbano
Dr. Rogério Sad 
Dr. Geraldo Camilo Rocha Mol
Dr. Alexandre Amilar Da Silveira 
Dr.Marco Antônio Soares Reis 
Dr. Henrique De Castro Mendes
Dra. Elaine Zamora Domingues 
Dr. Frederico Bruzzi
Dr.Pablo Braga Gusman 
Dr. Maxuel Dos Reis
Dr. José Tasca 
Dr. Rogério Silveira Machado
Dr. Joao Rezende Neto 
Dr. Milton Alves Romeiro
Dr. Norberto Sá Neto
Dr. Fernando Emídio Vargas 
Dr. Marco Antonio Nazaré Castro
Dra. Adriana Viana Tomaz 
Dra .Cybelle Vasconcellos
Dr. Carlos Alberto C. Calazans  
Dr. Reginaldo Machado 
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benefícios

Parceria Somiti – AMMG
Infra-estrutura da Associação Médica viabiliza, 

com menor custo, atividades da Somiti

espaço da 
Somiti na 
AMMG 
viabiliza 
atividades 
da entidade

A Somiti, através de seu Centro de 
Treinamento, tem oferecido aos intensivistas 
oportunidades de reciclagem e atualização, 
além de vir ampliando as frentes de trabalho, 
uma vez que o quadro de instrutores aumen-
ta a cada dia, não só na área médica, mas 
também em enfermagem, fisioterapia e psi-
cologia. Certamente, a Associação Médica 
de Minas Gerais (AMMG), com sua infra-
estrutura, auxilia e muito no desenvolvimen-
to dessas atividades, já que a redução dos 
custos é inquestionável.

“Hoje, servimo-nos de toda a infra-
estrutura, incluindo portaria, telefones, salas, 
energia elétrica etc. No caso dos cursos, 
temos um desconto significativo no aluguel 

do espaço. E, em contrapartida, a AMMG 
solicita-nos que os sócios da Somiti sejam 
também seus associados”, explica a presi-
dente da entidade, Maria Aparecida Braga. 

Ela lembra que, embora a Sociedade 
tenha se desenvolvido bastante, ainda seria 
difícil sustentá-la fora da Associação, já que a 
entidade está em condições de se manter há 
apenas três anos. “Fora da AMMG, nosso 
custo aumentaria muito; teríamos de utilizar 
recursos que atualmente são empregados 
em benefício dos sócios, como os descontos 
nos congressos e nos próprios cursos”, afir-
ma Maria Aparecida.

Além do aspecto econômico, que viabi-
liza a manutenção da Somiti com boa saúde 

financeira, seus sócios, por serem também 
associados à AMMG, têm acesso aos servi-
ços e benefícios da Associação, como con-
sultorias, serviço de pessoal, descontos na 
locação de espaços na sede, central de 
seguros e convênios de descontos em 
hotéis, cursos, escolas, estacionamentos, 
agências de viagem, clubes, lojas, dentistas, 
gráficas, farmácias, restaurantes e acade-
mias, entre outros. Basta apresentar a car-
teira de associado, com etiqueta de quita-
ção em dia, ao prestador de serviço ou 
estabelecimento conveniado para obter os 
descontos. Informações a respeito dos ser-
viços e benefícios são encontradas no site 
da AMMG: www.ammg.org.br. 

Uma nova edição do projeto UTI na Praça acontecerá no dia 8 
de novembro. O local escolhido é a Praça da Liberdade, cartão 
postal de Belo Horizonte, por onde passam milhares de pessoas 
todos os dias. E o projeto, que vem mostrando à população que 
UTI é lugar de vida, além de levar informação e serviços aos que 
visitam os estandes, está ganhando adeptos fora do estado, como é 
o caso dos intensivistas de Passo Fundo (RS). 

Dentro das comemorações dos 25 anos da UTI do Hospital 
São Vicente de Paulo (HSVP), em Passo Fundo, foi realizada 
edição do projeto UTI na Praça, conforme criado pela Somiti. 
De acordo com Eugenio Pagnussatt Neto, da Liga Acadêmica 

de Medicina Intensiva e Anestesiologia  da Faculdade de 
Medicina - Universidade de Passo Fundo,  foram montados 
quatro estandes na praça em frente ao hospital. Neles, eram 
oferecidos à população noções de primeiros socorros, aferição 
de PA, hemoglicoteste e vacinação. Havia ainda um leito de 
UTI, com ventilador funcionante, monitor cardíaco, bomba de 
infusão e desfibrilador. “Ao que parece, mantivemos o elevado 
nível que a AMIB preconiza em seus eventos, além de solidifi-
car a idéia da UTI na Praça”, disse o acadêmico. O projeto foi 
divulgado entre as Ligami no último Congresso Brasileiro de 
Medicina Intensiva.

Projeto UTI na Praça terá nova edição em 8 de novembro

8Informativo da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva | Somiti
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SOMITInerante

SOMITInerante de agosto contou 
com profissionais de todas as 

áreas da Terapia Intensiva
A mais recente edição do projeto 

SOMITInerante, realizada no dia 14 de 
agosto, no auditório do Hospital da 
Unimed, mostrou-se uma das mais repre-
sentativas ao contar com a presença de 
profissionais de todas as áreas que com-
põem a equipe multidisciplinar da Terapia 
Intensiva. Durante duas horas, após as 
apresentações da presidente da Somiti, 
Maria Aparecida Braga, e da psicóloga 
Márcia Aparecida Viegas da Costa, da 
Comissão de Educação em Saúde para a 
Comunidade, médicos, enfermeiros, psi-
cólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e 

acadêmicos das Ligami debateram o tema 
“Medicina Paliativa e Cuidados 
Intensivos”.

A discussão, bastante produtiva, dei-
xou claro que cuidados intensivos e medi-
cina paliativa, apesar de parecerem temas 
antagônicos, têm foco em pacientes muito 
doentes, sendo que ambas as disciplinas – 
uma preocupada em aumentar qualidade e 
quantidade de vida e outra voltada para o 
conforto e a dignidade – representam, na 
verdade, áreas complementares. 

Nesse contexto, os cuidados devem ser 
centrados nas necessidades explicitadas por 

pacientes e familiares.  Os estudos mostram 
que o cuidado paliativo dentro das unidades 
de terapia intensiva não apenas é executá-
vel, como deve representar uma habilidade 
do intensivista, ou seja, o profissional preci-
sa estar capacitado para isso. 

Foi discutida também a necessidade de 
desenvolvimento de pesquisa, com indica-
dores e ferramentas específicas que auxi-
liem na implantação e avaliação dos resul-
tados. O envolvimento dos pacientes, 
familiares e profissionais de saúde é funda-
mental para o uso racional dos recursos e 
o resgate da dignidade humana.

visite o novo site da Somiti - www.somiti.org.br 
É simples, rápido e muito importante

equipe multidisciplinar debateu 
o tema "cuidados paliativos" 

durante o encontro
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UTI do Hospital Nossa Senhora das 
Graças garante atendimento a 

pacientes de Sete Lagoas e região
Montada em 1984 e inaugurada em 

1986, com seis leitos “equipados através de 
doação e materiais vindos dos Estados 
Unidos – sobras da guerra do Vietnã”, como 
conta o coordenador da unidade, Aloísio 
Nascimento, a UTI do Hospital Nossa 
Senhora das Graças é hoje referência não 
apenas para a cidade de Sete Lagoas, mas 
para seu entorno. Isso se deve, segundo 
Nascimento, a mudanças e melhorias feitas 
ao longo desse tempo e muita dedicação da 
equipe multidisciplinar.

“Começamos com o material vindo em 
dois containeres: cateteres, um respirador 
volumétrico (MA-1 Bennett) e alguns moni-
tores. Só tínhamos esse respirador volumé-
trico e três respiradores à pressão (Bird 
Mark 7). Lembro-me da grande dificuldade 
para ventilar  e monitorizar os pacientes. Eu 
era o único médico da equipe com formação 
em terapia intensiva e a rotina de trabalho, 
além das dificuldades normais com os doen-
tes, consistia em passar para os colegas  os 
fundamentos do tratamento de enfermos 
críticos. A única enfermeira, Míriam França, 
felizmente conosco até hoje, treinava ardua-
mente auxiliares e técnicos para o setor”, 
recorda o coordenador.

Hoje, a realidade é outra. A equipe 
médica é formada por três intensivistas titu-

lados, sendo dois coordenadores  – Aloísio 
Nascimento e Cássio Fernando – e um hori-
zontal, Antonio Bahia, além de cinco cardio-
logistas, dois nefrologistas, um hematologista 
e quatro clínicos. Há também quatro fisiote-
rapeutas, sete enfermeiras, 28 técnicos de 
enfermagem e duas fonoaudiólogas. 

“Somos agora uma típica unidade geral 
de adultos; atendemos casos clínicos e car-
diológicos, pós-operatórios de cirurgia car-
diovascular, geral, neurocirurgia, politrauma, 
complicações obstétricas, dengue etc. Algo 
muito diferente da época das diálises perito-
neais e mesmo hemodiálises contínuas sem 
Unidade de Hemodiálise no hospital, quando 
preparávamos NPT dentro da unidade. 
Felizmente, com o passar dos anos e à medi-
da que o Hospital foi se estruturando com 
serviços de maior complexidade, fomos 
adquirindo melhores equipamentos e amplia-
ção da área física”, diz Nascimento.

Há seis meses, a UTI do hospital Nossa 
Senhora das Graças conta com 10 leitos 
adultos, havendo ainda uma UTI Neonatal e 
Pediátrica com outros 10. A unidade, que 
inicialmente funcionava com índice de lota-
ção em torno de 60%, trabalha agora com 
praticamente todos os leitos preenchidos. A 
mudança é atribuída à sua consolidação, 
reconhecimento da qualidade do serviço, 

aspecto regional do hospital, que é referên-
cia para Sete Lagoas e outros 35 municípios, 
e à implantação do Samu na cidade. 

Alguns serviços têm merecido desta-
que, especialmente por ser a unidade refe-
rência para cerca de 600 mil pessoas. 
“Temos uma CCIH bastante dinâmica, par-
ticipativa e atenta a todos os detalhes na 
unidade, permitindo um ótimo controle  do 
uso de antibióticos e, conseqüentemente, 
um perfil de resistência antimicrobiana bas-
tante confortável.  O laboratório de micro-
biologia é ágil e interage cotidianamente 
com o CTI. O serviço de suporte nutricio-
nal também participa ativamente das deci-
sões e planejamento terapêutico. E a hemo-
dinâmica, praticamente ao lado do CTI, está 
com esquema de sobreaviso, funcionando 
24h/dia e realizando muitas angioplastias 
primárias”, relata o coordenador.

Quanto aos avanços futuros, o médico 
explica que há, hoje, maior apoio da direto-
ria do hospital, que vê o CTI como unidade 
que proporciona  qualidade à instituição. 
Mas esclarece que o Nossa Senhora das 
Graças é mantido com a arrecadação do 
SUS e de seus convênios, recebendo ainda 
ajuda da sociedade local e de empresários, 
em situação “semelhante à das outras Santas 
Casas do país”.

Com 10 leitos, 
a UTi é 

referência 
para mais de 

30 cidades 
próximas

UTIS de Minas
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Os 22 anos da Unidade de Terapia 
Intensiva Adulto do Hospital Nossa Senhora 
das Graças retratam uma trajetória embasa-
da em um trabalho integrado, humanizado e 
multidisciplinar. É assim que a enfermeira 
Míriam França, atuante na UTI antes mesmo 
de sua inauguração, descreve a atividade da 
unidade.  “Seu crescimento gradativo tem 
sido pautado pelo interesse da equipe e boa 
gestão da instituição; o aumento da comple-
xidade dos casos atendidos é um impulso 
para a busca de modernização e aprendiza-
do”. Tudo isso, segundo ela, sem deixar de 
lado algo fundamental dentro de uma UTI: 
o lado humano.

O coordenador Aloísio Nascimento 
lembra ainda que o constante oferecimento 
de qualificação e a presença diária da equipe 
gestora na unidade permitem que exista um 
espírito de cooperação que vai além da 
mera divisão de tarefas. Segundo o médico, 
“atitude e organização por parte de todos 
os que se relacionam com o serviço” são 
cobranças diárias, que resultam em índices 
de mortalidade e tempo de permanência 
cada vez menores. “Vigilância constante e 
trabalho multidisciplinar são fundamentais 
para o bom resultado da unidade”, afirma. 
Na UTI, trabalham ainda duas secretárias, 
que auxiliam pacientes, médicos, familiares, 

equipe multidisciplinar e gestores. Uma das 
funções dessas profissionais é justamente 
ajudar na interação da família com a equipe 
de saúde. 

E a integração favorece a humanização, 
como explica o contador Sérgio Francisco 
de Miranda, que esteve internado na 
Unidade de Terapia Intensiva por 56 dias: 
“Sou muito ansioso e o relacionamento de 
meus familiares com os enfermeiros e médi-
cos foi muito organizado e equilibrado, o 
que contribuiu para meu tratamento”. A 
família do contador foi autorizada a colocar 
um rádio próximo ao seu leito, o que o 
ajudou a relaxar.

Integração

equipe 
multidisciplinar: 

valorização do 
trabalho 
conjunto
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Humanização: 
mãe vítima de 
hipertensão 
amamenta o filho, 
de cinco dias, 
dentro da UTi
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Data  LocaL

27 e 28 de Setembro de 2008 - FCCS  Muriaé

27 e 28 de Setembro de 2008 - ACLS Salvador

27 e 28 de Setembro de 2008 - ACLS  Belo Horizonte

03 e 04 de outubro de 2008 

VI Simpósio de Terapia Intensiva Pediátrica Divinópolis

04 e 05 de Outubro de 2008 - BLS Três Corações

04 e 05 de Outubro de 2008 - FCCS Ipatinga

04 e 05 de Outubro de 2008 - ACLS Teófilo Otoni

11 e 12 de Outubro de 2008 - FCCS Belo Horizonte

11 e 12 de Outubro de 2008 - BLS Ceres/ Goiás

11 e 12 de Outubro de 2008 - ACLS João Monlevade

13 a 16 de Outubro de 2008 - ACLS Belo Horizonte

16 de Outubro de 2008  Belo Horizonte

18 e 19 de Outubro de 2008 - FCCS  Paracatu 

18 e 19 de Outubro de 2008 - ACLS Itajubá

18 e 19 de Outubro de 2008 - ACLS Juiz de Fora

20 e 21 de Outubro de 2008 - BLS Belo Horizonte

24 e 25 de Outubro de 2008 - Jornada Ipatinga

25 e 26 de Outubro de 2008 - ACLS Aracaju

Data  LocaL

25 e 26 de Outubro de 2008   - ACLS  Itajubá

25 e 26 de Outubro de 2008   - FCCS  Salvador

01 e 02 de Novembro de 2008 - FCCS Alfenas

01 de Novembro de 2008 - BLS Belo Horizonte

08 de Novembro de 2008  - UTI na Praça Belo Horizonte

08 e 09 de Novembro de 2008 - FCCS Passos

08 e 09 de Novembro de 2008 - ACLS Belo Horizonte

15 de Novembro de 2008 - BLS Belo Horizonte

15 e 16 de Novembro de 2008 - CITIN Belo Horizonte

22 e 23 de Novembro de 2008 - ACLS Salvador

22 e 23 de Novembro de 2008 - FCCS Ceres/ Goiás

29 e 30 de Novembro de 2008 - FCCS Varginha

29 e 30 de Novembro de 2008 - ACLS Gov. Valadares

06 e 07 de Dezembro de 2008 - CITIN Belo Horizonte

06 e 07 de Dezembro de 2008 - FCCS  Salvador

13 e 14 de Dezembro de 2008 - ACLS Itabuna/BA

13 e 14 de Dezembro de 2008  - FCCS Ipatinga 

20 e 21 de Dezembro de 2008 - ACLS Belo Horizonte

iNFormações e iNsCrições: 

31 3222-3172 / www.somiti.org.br / somiti@somiti.org.br 

aV. João PiNheiro, 161/ 203 - CeNTro - 30130180 - Bh/mG 

VisiTe Nosso siTe: www.somiTi.orG.Br

agenda 2008

i JornAdA ACAdêMiCA de 
MediCinA inTenSivA: 
informações e inscrições 
no site da Somiti 
www.somiti.org.br

PArTiCiPe do 
vi SiMPóSio 
de TerAPiA inTenSivA 
PediáTriCA de divinóPoLiS
03 e 04 de outubro - 
Auditório do JB Palace Hotel


