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editorial

Somos uma sociedade, um conjunto de pessoas que compar-

tilham propósitos, preocupações e ideais, que interagem entre si,

constituindo uma comunidade. A Somiti congrega a comunidade

de intensivistas numa perspectiva multi e interdisciplinar alinhada

aos modernos conceitos de gestão. 

Temos história, conquistas e lutas conjuntas  que nos dão dis-

tinção política para propor políticas públicas. A nossa sociedade

baseia-se na pluralidade de idéias e, portanto, organiza e regula o

convívio dos diferentes, e não dos iguais. Esse valor agregador tem

seu bem maior, para a realização de seus objetivos políticos.

O momento é de ação política, tomada de decisão e requer

alternativas, liberdade de escolha e responsabilidade pelos rumos

tomados. Hora oportuna para conversas, debates e alinhamento

nos rumos de nossa Sociedade. As idéias passam, as ações ficam. 

Atitudes e omissões fazem parte de nossa ação política pe-

rante a vida. Somos responsáveis politicamente (no sentido grego

da palavra) por uma sociedade verdadeiramente democrática e

para todos. O voto é um direito de todos; escolheremos o can-

didato que assumirá a representação de toda a Sociedade fazendo

uma política de gestão.

Independente do nome do novo Presidente, ele representará

a Sociedade respaldado pelos seus membros como um todo.

Somiti somos todos nós. Independente da política (ideológica) do

momento, o que queremos é o momento político perpetrado no

convívio de idéias diferenciadas somando valores.

Nesse contexto, reconhecemos a Somiti no seu papel político

de agregadora de idéias, articuladora em propostas de políticas

públicas e com distinção política para formar opinião. 

A Somiti encontra-se em processo eleitoral. Exerça seu di-

reito: vote!

Essa é a Somiti que queremos!

Diretoria Somiti

O Momento Político ou a 
Política do Momento?

Produção Editorial e Gráfica: Interface Comunicação Empresarial | Reportagem: Fabíola Pimenta
Edição e redação: Renata Pereira | Projeto Gráfico: Helô Costa | Tiragem: 2.000 mil exemplares
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expediente

psicologia

Com a presença de renomados profis-
sionais da terapia intensiva pediátrica de Minas
Gerais e São Paulo, aconteceu, nos dias 3 e 4
de outubro, o VI Simpósio de Terapia Intensiva
de Divinópolis. Entre os convidados estavam a
fisioterapeuta Cintia Johnston e os médicos
Milton Miyoshi, que ministrou curso pré-sim-
pósio, Waldemar Henrique Fernal e Werther
Brunow de Carvalho, que enriqueceram o
debate com suas contribuições. O evento con-
tou com o apoio da Somiti, que também indi-
cou palestrantes. 

No total, foram 80 inscritos, que partici-
param do simpósio e do curso pré-simpósio.

O evento teve como público-alvo os profis-
sionais da área de saúde que trabalham em
terapia intensiva, e recebeu participantes não
só de Divinópolis e região, mas também da
capital mineira, entre médicos, enfermeiros,
fonoaudiólogos, psicólogos e fisioterapeutas.

Diante do bom resultado, a comissão
para o VII Simpósio de Terapia Intensiva de
Divinópolis já está sendo organizada.  “É com
esse tipo de estímulo e empenho que fare-
mos crescer a terapia intensiva, particular-
mente a pediátrica, dentro do cenário
nacional”, diz Júlio César Veloso, presidente
do Simpósio. 

O Departamento de Psicologia
Aplicada da Somiti reuniu cerca de 100
pessoas ligadas à área de Saúde na Terceira
Jornada Somiti de Psicologia, realizada dia
22 de novembro, na Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG). O evento pro-
moveu a integração de acadêmicos, inten-
sivistas, socorristas, psicólogos, assistentes
sociais, médicos, entidades e órgãos públi-
cos, como Defesa Civil, Sudecap (munici-
p a l  e  e s t a d u a l ) ,  S a m u ,  C o r p o  d e
Bombeiros e Prefeitura, e teve como foco
os avanços e desafios da psicologia nas
urgências, emergências e desastres, já que
a atuação do psicólogo  nessas situações,
seja no pré-impacto, impacto ou pós-
impacto, é fundamental. Foram discutidos
também os modelos de gestão e como

eles podem intensificar os atendimentos às
vítimas.

Entre as apresentações, esteve a do
subsecretário executivo da Defesa Civil de
Minas Gerais, major Silvio José Luiz de
Souza, que abordou os conceitos de
urgência, emergência, desastre, risco,
ameaça e vulnerabilidade, exemplificando
como agente e psicólogo devem atuar
nesses casos. 

As psicólogas Eliana Torga, membro do
Departamento de Psicologia da Somiti e
uma das organizadoras do evento, e Andréia
Batista, oficial do Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Minas Gerais, explicaram que o psi-
cólogo, diante de uma situação de conflito,
deve ter habilidade, empregando a técnica
adequada para gerenciar crises. 

Entre os muitos esclarecimentos dados
aos presentes, destacaram-se aqueles rela-
cionados ao protocolo de atuação do psicólo-
go. “O protocolo de atuação em uma cena de
desastre é muito diferente do que o senso
comum determina. A prioridade não é atender
idosos, crianças ou quem dá sinais de óbito. A
prioridade é atender quem está em estado
grave e, sobretudo, com chances de recupe-
ração”, explicou a psicóloga Vânnia Lúcia
Oliveira Camanzi, membro da SONTAMIG.

Durante a jornada, foi evidenciada a
necessidade de psicólogos intensivistas nas
equipes que atendem urgências e emergên-
cias, incluindo os desastres de toda ordem.
E mais: a necessidade de se trabalhar com
protocolos, programas de atendimento e
treinamento.

Jornada de Psicologia aborda questões 
técnicas e gerenciais do atendimento à

saúde física e mental em momentos de crise

Profissionais discutiram temas ligados à te-
rapia intensiva pediátrica durante o Simpósio

Divinópolis realiza seu VI 
Simpósio de Terapia Intensiva
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balanço Somiti apresenta resultados da gestão
Com significativo crescimento no número de associados, atividades científicas e profissionais treinados, diretoria encerra mandato tornando a Somiti modelo entre as regionais da AMIB

Aproxima-se o término da ges-
tão que tem como presidente a
intensivista Maria Aparecida Braga,
e a diretoria apresenta, nesta última
edição do Somiti Informa em 2008,
os resultados alcançados no perío-
do, quando se conseguiu um salto
quant i tat ivo e  qua l i tat ivo muito
importante para os intens iv istas
mineiros.

As conquistas iniciam-se pelo
aumento do número de associados à
Somiti: de 703 profissionais em
2005, passou a entidade a contar
com 1024 associados em 2008, ou
seja, 321 pessoas a mais. Naquele
ano, eram 575 médicos intensivistas
(adulto), contra 717 neste. Já os
intensivistas pediatras saltaram de
69 para 92. A ampliação do quadro

nota-se também em relação aos
enfermeiros, fisioterapeutas, fono-
audiólogos, psicólogos e nutricio-
nistas. Os acadêmicos, que eram
apenas dois em 2005, estão hoje em
27. Isso significa que, durante a atual
gestão, não houve, em nenhuma das
áreas que compõem a terapia inten-
siva, perda de associados, mas justa-
mente o contrário.

Outro grande destaque da
gestão são os cursos de imersão da
Somiti, que, além de representarem
recursos para a Sociedade, con-
tribuem para capacitação de mi-
lhares de profissionais em toda
Minas Gerais e até em outros esta-
dos. Em 2008, 1.338 alunos pas-
saram pelo ACLS, 405 fizeram o
curso BLS e outros 789 se capaci-
taram em FCCS, tendo sido rea-
lizados ainda o CITIN, com 60
alunos treinados, e o TENUTI, com
17 participantes. Se comparados a
2005, os números impressionam:
naquele ano, houve 21 edições de
ACLS, contra 67 em 2008; o curso
BLS saltou de sete para 18 edições;
outras 25 de FCCS foram promovi-
das, sendo que em 2005 houve ape-
nas duas.

Ainda em relação à qualificação,
a gestão destaca-se pela pós-gra-
duação, tanto em Juiz de Fora (Su-
prema) - com uma primeira turma
de 23 de junho de 2006 a 19 de
agosto de 2007 (34 alunos) e outra
de 26 de outubro de 2007 a 14 de
dezembro de 2008 (18 alunos) -
quanto na Fundação Unimed, com
quatro turmas, sendo duas em Belo
Horizonte, uma em Curvelo e outra
em Araguari. 

Quanto às atividades científicas,
a Somiti tem buscado cada vez mais
a excelência e a integração, espe-
cialmente com os profissionais que

atuam no interior de Minas. Assim,
realizou duas Jornadas de Inte-
gração, com cerca de 400 partici-
pantes em cada edição. Destaca-se
ainda a campanha UTI na Praça, que
tem levado às pessoas esclarecimen-
tos e conhecimento acerca da te-
rapia intensiva, mostrando que UTI
é lugar de vida e cuidados. O proje-
to, que vem ajudando a mudar a
idéia de UTI existente no imaginário
coletivo, já atingiu, diretamente,
mais de 1.500 pessoas, em três edi-
ções rea l izadas  nas  praças  da
Estação e da Liberdade, em Belo
Horizonte.

Esteve ainda a cargo da atual
gestão a realização do X Congresso
Mineiro de Terapia Intensiva e VII
Congresso Sudeste de Terapia In-
tensiva, cujo sucesso foi possível com

o investimento feito pela sociedade,
que possibilitou a vinda de 5 pales-
trantes estrangeiros. A participação
15% maior que em 2005, mostra que
o congresso mineiro já atingiu a sua
demanda. 

Merecem destaque também as
duas edições do Fórum de Defesa
Profissional promovidas pela Somiti,
em sua incansável luta pela valoriza-
ção do intensivista. E, este ano, ocor-
reu o 1º  Fórum da Somit i  de In-
centivo à Produção Científica em
Terapia Intensiva, outro importante
passo na busca pela qualificação e va-
lorização do profissional intensivista.

Nas diversas regionais, têm acon-
tecido cursos e simpósios, como o
1º Curso para Emergencistas, rea-
lizado em Juiz de Fora, na regional
Zona da Mata; o V Simpósio em

Medicina Intensiva de Governador
Valadares, na regional Nordeste, e o
1º Simpósio de TI de Lavras, na
regional Campo das Vertentes, entre
outros.

A Somiti também tem investido
em infra-estrutura. Além de ter me-
lhorado sua estrutura física, após
uma reforma que modernizou sua
sede, reestruturou e atualizou o site,
adquiriu dois novos kits de mane-
quins e desfi-briladores para os cur-
sos de imersão, admitiu duas novas
secretárias e manteve auditoria ex-
terna, tendo ainda modernizado este
jornal. Tudo isso representa melhor
atendimento ao associado, maior
integração com outras entidades e
mais condições de lutar em prol da
terapia intensiva e da valorização de
seus profissionais.

Participação ativa da presidente da Somiti, Maria Aparecida 
Braga, em eventos de capacitação e integração foi a marca da atual gestão 

Durante a atual gestão, cresceu significativamente o número de cursos de imersão  e profissionais treinados, bem como a participação dos acadêmicos
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jornada Vale do Aço

recém-formada em Enfermagem, a parti-
cipar da Jornada. As duas, da cidade de
Ouro Branco, trabalham juntas e têm
aprendido a valorizar a equipe multidisci-
plinar. “O profissional que deseja se espe-
cializar na área precisa visualizar a evo-
lução da terapia intensiva, antes pouco
divulgada, inclusive para os estudantes. É
muito importante difundir a especiali-
dade”, afirma Valéria. 

Da mesma forma, estudantes, especial-
mente do Centro Universitário do Leste de
Minas Gerais (Unileste), foram incentivados
a participar da Jornada para que pudessem
conhecer melhor a terapia intensiva. “Ainda
não decidi ser intensivista, mas essa é uma
possibilidade que considero”, diz a estu-
dante de Enfermagem Gabriela de Araújo
Resende, para quem as palestras proferidas
durante a Jornada foram “muito bem fo-
cadas”, permitindo uma ampliação da visão
sobre a terapia intensiva. 

A estudante de Fisioterapia Cláudia
Ruas Toledo, que deseja especializar-se
em terapia intensiva, sente-se motivada
depois de perceber a expansão da urgên-
cia e emergência em sua região. “Não
conhecia a estrutura da urgência local e
achei muito interessante o crescimento da
área”, afirma.  

Atua lmente ,  quat ro  hosp i ta i s
prestam atendimento intensivo no Vale
do Aço: Vital Brasil, em Timóteo;
Hospital da Unimed, em Coronel
Fabriciano; e Márcio Cunha e Hospital
Munic ipa l  de Pronto-Socorro,  em
Ipatinga.  Cada um possui 10 leitos de
UTI adulto geral e o Hospital Márcio
Cunha conta também com 10 leitos de

UTI coronariana e 20 de UTI neonatal
e pediátrica.

Debate ético
Além dos muitos temas científicos,

um dos destaques da Jornada foi a dis-
cussão a respeito da limitação de es-
forços terapêuticos em casos onde não
há possibilidade de recuperação.

De acordo com o presidente do
evento, o intensivista Aloísio de Paula, o
tema tem gerado certa polêmica, por
tocar em aspectos científicos e da
bioética. “Ao ver seus entes queridos
muito debilitados, muitas vezes os
familiares pressionam a equipe médica
para que sejam encaminhados às UTIs,
o que nem sempre é recomendado. Por
isso, é necessário que os médicos te-
nham critérios claros para indicar às
UTIs os pacientes recuperáveis”, expli-
ca ele.

Para o intensivista e pediatra Wal-
demar Henrique Fernal, existe uma
deturpação do conceito e uso das UTIs
e só haverá mudança de visão e apli-
cação quando houver informação e
desestímulo à superlotação de leitos
com pacientes que deveriam estar em
alas comuns ou até mesmo em casa.

Médicos aprofundam conhecimentos com a troca de experiências promovidas nas palestras

Médicos e acadêmicos aproveitaram a oportunidade para ampliar seus conhecimentos

A possibilidade de atualização do
conhecimento in loco foi um dos pon-
tos-chave da 2ª Jornada de Integração
Somiti, realizada de 23 a 25 de outubro,
em Ipatinga, no Vale do Aço. Com o
evento científico, a Sociedade reafir-
mou seu compromisso com os inten-
sivistas que atuam no interior do esta-
do, levando até eles o que há de mais
atual em terapia intensiva e promoven-
do uma verdadeira integração dos
profissionais.

Como ressaltam os organizadores
da Jornada, a escolha do lugar deu-se
justamente por ter a região uma loca-
lização estratégica, possibilitando o
acesso de profissionais de várias partes
de Minas Gerais. “A atuação da Somiti
vem crescendo em todo o estado e a
jornada cumpre bem o papel de inte-
grar. É preciso haver informação técni-
ca para o interior, principalmente pelo
aumento do número de vagas que tem
sido verificado nessas cidades”, afirma
Petrônio Generoso Thomaz, presidente
da Comissão Científica da Jornada.

“O interessante é reunir os associa-
dos em sua casa, ofertando aprendiza-
do. Os grandes centros concentram
tecnologia de ponta, mas os recursos
financeiros são bastante escassos em

muitas regiões. Aí, o mais importante
da UTI é o conhecimento técnico dos
intensivistas, com sua capacidade de
soluc ionar  os  problemas dos pa-
cientes”, diz o médico Pablo Braga
Gusman, que atua em Vitória (ES) e
participou da Jornada.

Segundo os organizadores, o even-
to reuniu cerca de 300 pessoas, entre
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, psicólogos e nutri-
cionistas. Participaram profissionais do
Espírito Santo, São Paulo e Rio de
Janeiro, e de diversas cidades mineiras,
incluindo, além dos municípios do Vale
do Aço, Caratinga, Diamantina, Lavras,
Manhuaçu, Montes Claros, Nova Lima,
Ouro Branco, Poços de Caldas e Ponte
Nova. Foram abordados temas adultos,
pediátricos e neonatais, com destaque
para humanização das UTIs, ventilação
mecânica, transporte intra-hospitalar,
entre outros.

Novos paradigmas
A 2ª Jornada de Integração Somiti

ainda focou os novos paradigmas dentro
da terapia intensiva, que passa a ser vista
e compreendida como prática que objeti-
va cuidar da saúde, mostrando que UTI é
lugar de vida. De acordo com o inten-

sivista e pediatra Waldemar Henrique
Fernal, profissionais e até mesmo estu-
dantes estão mudando seus conceitos,
sendo que os congressos e jornadas têm
papel relevante nessa mudança de men-
talidade. “Antes, a UTI era vista como um
lugar para morrer ou sofrer. A expansão
do conceito de que esse é um local para
pacientes com possibilidade de recupe-
ração tem despertado o interesse dos
estudantes para a área, o que resulta no
crescimento da medicina intensiva como
um todo”. 

A multidisciplinaridade da terapia
intensiva também vem ganhando adeptos,
que percebem cada vez mais a necessi-
dade de um trabalho integrado, no qual
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, psicólogos e nutri-
cionistas têm grande importância. “Até
pouco tempo, a terapia intensiva era vista
como um trabalho apenas de médico.
Hoje isso está mudando. A convergência
de abordagens e a soma de características
profissionais são fundamentais para
diminuir erros. O foco está direcionado
para o gerenciamento de risco”, explica
Fernal.

Foi com essa visão que a intensivista
Valéria Maria Baeta Morais participou e
convenceu a colega Geralda Batista,
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Tão importante quanto a teoria é a
experiência prática, a vivência. E tão
importante quanto tudo isso é transmitir

esse conhecimento prático
para que outros intensivistas
possam aperfeiçoar seu aten-
dimento. Por isso, jornadas
como a do Vale do Aço têm
tamanha relevância para a
comunidade médica local.
“Os profissionais da área da
saúde já possuem base teóri-
ca, subsídios também encon-
trados em livros e artigos
facilmente acessados pela
internet. Com a exposição

dos colegas, é possível expandir esse
conhecimento, absorver conteúdos
que não estão publicados”, esclare-ce

Cybelle Vasconcelos, membro da Co-
missão Organizadora.

A percepção da intensivista é a mesma
do médico Alvim Leite, de Manhuaçu, que
também participou da Jornada. “Acredito
que, do ponto de vista científico, a troca de
experiência entre médicos de regiões e/ou
hospitais diferentes ajuda a entender a
reação de pacientes distintos a uma mesma
doença e/ou medicamento. Isso permite,
inclusive, o intercâmbio de informações
acerca de bactérias mais resistentes e do
combate a elas em cada local”, diz ele, lem-
brando que esse conhecimento pode ser
adquirido até em uma simples conversa
entre participantes da Jornada. 

Vivência e experiência

Conversas entre as palestras da Jornada representam troca
de informações e ajudam no dia-a-dia dos médicos

2ª Jornada Integração Somiti reúne 
intensivistas de várias regiões, promovendo 

troca de experiências e conhecimento



comunidade
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Aos poucos, a idéia de que UTI é um local
de sofrimento e morte, para onde são enca-
minhados pacientes terminais, está mudando. E
a divulgação de um novo conceito, no qual a
UTI é vista como uma unidade de vida, acolhi-
mento e cuidados, tem sido uma bandeira le-
vantada pela Somiti em todos os seus eventos,
mas especialmente no projeto UTI na Praça,
que leva o ambiente hospitalar até a população,
esclarecendo dúvidas comuns.

A terceira edição da campanha aconteceu
no dia 8 de novembro, quando foram monta-
dos estandes na Praça da Liberdade, em Belo
Horizonte. Cerca de 800 pessoas, entre
crianças, jovens, adultos e idosos, passaram
pelo local e puderam conhecer os leitos de UTI
adulto e neonatal que, com equipamentos e
manequins, reproduziam um típico CTI. 

Além disso, os estandes ofereciam, através
de vídeos e palestras, informações sobre
primeiros socorros, morte encefálica, doação
de órgãos e atividades de cada profissional inte-
grante de uma equipe multidisciplinar de UTI.
Na tenda de Promoção da Saúde, os visitantes
também puderam medir a pressão arterial e o
nível de glicose no sangue, recebendo orien-
tações específicas de acordo com os resultados.

Houve ainda apresentação da peça teatral
“Os cuidados paliativos são simples - basta olhar

nos olhos!”, que faz parte de um trabalho rea-
lizado pela Comissão de Educação em Saúde
da Somiti, com apoio do Núcleo de Teatro da
Puc Minas e de estudantes de Medicina, En-
fermagem e Nutrição, e é desenvolvido junto
às equipes de diversas UTIs. 

Aproximadamente 100 voluntários traba-
lharam no evento, entre médicos, enfermeiros,
fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos,
nutricionistas e acadêmicos. Essa edição contou
ainda com o apoio da AMMG, AMIB,
Sociedade Mineira de Pediatria, MG
Transplantes, Unimed BH, CRM-MG, Sesc-

MG, PBH e Copasa. E foi uma forma de
comemorar o Dia do Intensivista (10 de
novembro), já que uma das lutas da Somiti é
justamente pela valorização desse profissional,
imprescindível dentro das UTIs, nas urgências e
emergências. 

Para a psicóloga Ana Maria Pueyo Blasco
de Magalhães, coordenadora da Comissão de
Educação em Saúde na Comunidade, os resul-
tados vêm sendo ampliados a cada campanha e,
assim, o evento cumpre seu papel de esclare-
cer e chamar a atenção da população para a
relevância do intensivista e das UTIs. “Nessa
terceira edição, pudemos sensibilizar os pre-
sentes para a importância do acesso e do
atendimento de necessidades a fim de melho-
rar a qualidade de vida das pessoas”, disse.

Já a fonoaudióloga intensivista Cristiane de
Oliveira destacou a possibilidade de levar à
comunidade conhecimentos acerca das ativi-
dades desenvolvidas pelos intensivistas. “O tra-
balho dos fonoaudiólogos, de grande importân-
cia em uma UTI, ainda é pouco conhecido pela
população”, afirmou, lembrando que, durante a
campanha, muitas pessoas ficaram sabendo
dessa atuação voltada para prevenção, diagnós-
tico funcional e reabilitação.

Somiti comemora Dia do Intensivista
com mais uma UTI na Praça
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parceria

A histórica Tiradentes (MG) foi palco
de um evento importante para os pacientes
que aguardam na fila de espera por um
órgão: de 31 de outubro a 2 de novembro,
aconteceu o encontro da Associação
Brasileira de Transplante de Órgãos
(ABTO) com intensivistas do estado, cujo
objetivo foi discutir a procura e o
aproveitamento de órgãos destinados a
transplantes em Minas Gerais, além de pro-
por soluções para aumentar a notificação e
a utilização desses órgãos. O evento foi
uma iniciativa da ABTO e contou com a
organização da Somiti.

Durante os três dias de debates, os
participantes discutiram a situação do
transplante no Brasil e em Minas; os
critérios para o diagnóstico de morte ence-
fálica, com base em uma análise crítica da
legislação; as dificuldades e propostas para
o preenchimento do protocolo de morte
encefálica; a identificação, manutenção e

suporte do potencial doador e o papel do
intensivista nesse processo de doação.

Ao final, foram estabelecidas propostas
relacionadas à atuação do intensivista nos
hospitais de Minas Gerais, além de planos
da Central de Transplantes de Minas Gerais
para o próximo ano. Entre as metas da
ABTO estão a elaboração de uma “Cartilha
dos transplantes de Minas Gerais”; visitas
regulares às UTIs, assumindo o treinamen-
to das equipes através de um centro de
educação permanente; envolvimento das
equipes, de forma interdisciplinar e multi-
profissional; fortalecimento do “Pós-trans-
plante”, com laudo secundário de autópsia;
ampliação do número de potenciais
doadores através da revisão dos protocolos
de  sepse ;  e l aboração  do  cur so
ABTO/MGTX/Somiti sobre manutenção
de potencial doador; manutenção de
CNCDO como unidade permanente de
treinamento; divulgação ampla dos proto-

colos de ME, sepse e manutenção de po-
tencial doador; visita aos gestores, enfati-
zando a necessidade da criação das comis-
sões hospitalares, e criação do Departa-
mento de Transplantes MGTX/Somiti.

A décima proposta foi efetivada
ainda durante o encontro, tendo sido o
Departamento de Transplantes MGTX/
Somiti oficialmente criado. Esse departa-
mento será composto por represen-
tantes do MGTX - Charles Simão,
Walter A. Pereira e Sérgio Lopes - e por
representantes  da Somit i  -  Mar ia
Aparecida Braga, Gláucio Nangino,
Rogério Sad e Alzira Maria Carvalho
Lima.

Para o presidente da ABTO, Valter
Duro Garcia, o encontro foi bastante
proveitoso, tendo motivado os partici-
pantes. A ABTO espera poder fazer
uma análise dos resultados já no início
do segundo semestre de 2009. 

Somiti e ABTO realizam 
encontro em Tiradentes Voluntários mostraram à população que UTI é lugar de vida 

UTI, montada na Praça da Liberdade, ajudou a esclarecer dúvidas das pessoas

Campanha, que está em sua terceira edição, consolida-se como projeto 
de sucesso, mostrando à população que UTI é lugar de vida

Evento abordou questões relacionadas ao transplante de órgãos e oficializou
a criação do Departamento de Transplantes MGTX/ Somiti
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Sócios elegem nova 
diretoria no dia 18 de dezembro

Conheça as chapas que concorrem à presidência e diretoria da Somiti 

eleições

As informações contidas nestas páginas são de inteira responsabilidade das chapas

O compromisso de uma entidade
profissional é ser objeto de represen-
tação de indivíduos que desempenham
um mesmo papel na sociedade. Para tal
esse organismo deve ser pautado por
princípios éticos e deve, sobretudo, ser
focado no coletivo, na capacitação e
representação política necessária para a
conquista da voz ativa entre outras enti-
dades da sociedade como o poder públi-
co e a sociedade civil de forma geral.
Essas ações são ordenadas para a con-
quista de benefícios que perpassam os
inte-resses da classe representada.

Sob esses aspectos os intensivistas
Rogério de Castro Pereira, José Sabino
de Oliveira, Dinalva Aparecida Mendes,
Aloísio Benvindo de Paula, Marcos Sarai-
va e Isabel Cristina Ferreira de Oliveira
se uniram para a composição da chapa
“Integração”, c a n d i d a t a  à  e l e i ç ã o
do  b iên io  2009/2010 para Diretoria
da Sociedade Mineira de Terapia Inten-
siva de Minas Gerais (Somiti).

Manutenção das conquistas
Uma das principais propostas da

chapa “Integração” é manter as conquis-
tas já alcançadas pela última gestão com
aperfeiçoamento do planejamento es-
tratégico acompanhada pela proposta
de melhora progressiva das realizações
da Somiti.

Valorização profissional 
e da sociedade

Aprimoramento do Fórum de De-
fesa Profissional, resultando em nego-
ciações com as fontes pagadoras; agre-
gação de todas as especialidades a-
tuantes na terapia intensiva; boa saúde
financeira, contando com os recursos
dos cursos de imersão e gestão voltada
para o associado de todo o Estado;
transparência contábil, com auditoria
externa anual já atuante; aumento pro-
gressivo do número de associados,
enfatizando as vantagens como des-
contos nos cursos de imersão, acesso a
revistas pelo Site da Somiti, dentre
outros.

Centro de informações 
Intensificar a referência da Somiti

como centro de informação para man-
ter o associado atualizado com todas as
questões relativas à atividade, indo
além do Jornal trimestral, aprimorando
o Site; realizando o cadastramento das
UTIs e dos profissionais atuantes em
toda MG, criando-se um banco de da-
dos útil e dinâmico.

Fortalecimento dos depar-
tamentos e dos eventos
Diretoria Estendida com função

mais específica; Congresso Mineiro

intercalado com as Jornadas no inte-
rior do Estado; incentivo a novos pro-
jetos como pesquisa; incentivo às
Ligas Acadêmicas, visando aumentar
atratividade da especialidade; rela-
cionamento construtivo com a Asso-
c i a ç ã o  m é d i c a  d e  M i n a s  G e r a i s
(AMMG); divulgação da especialidade
para a população leiga, aperfeiçoando
as Campanhas.

Missão
A chapa “Integração” está sustentada

pelos pilares da Competência, Trans-
parência e Mais Benefícios para a totali-
dade dos associados, com o contínuo in-
vestimento em atualização e fortaleci-
mento dos intensivistas. 

Compromisso 
Atingir essas metas será possível com

a participação dos associados, engaja-
mento dos membros da chapa e da pro-
moção de eventos (jornadas, congressos
e fóruns) com o apoio de parceiros,
somados aos mecanismos acima pro-
postos.

Instituições de representação 
e a chapa Integração

As Entidades Profissionais são indis-
pensáveis no processo democrático pau-
tado na ética, nos direitos humanos e
pela justiça social. A participação nesses
Conselhos demonstra o compromisso
com os interesses mais gerais da so-
ciedade, aliados aos interesses indivi-
duais de cada profissional. A chapa “Inte-
gração” constitui-se para unir os diversos
seguimentos profissionais ligados à ativi-
dade de intensivista, bem como os inten-
sivistas do Estado, mantendo-se não ape-
nas como objeto de representação, co-
mo também um eco dos desejos e dos
anseios dos associados da Somiti.

Chapa Integração
Presidente: Rogério de Castro Pereira
Vice-Presidente: José Sabino de Oliveira
Primeira Secretária: Dinalva Aparecida Mendes
Segundo Secretário: Aloísio Benvindo de Paula
Primeiro Tesoureiro: Marcos Saraiva
Segunda Tesoureira: Isabel Cristina Ferreira de Oliveira

Reconhecendo que muito trabalho foi
feito até agora e sem abandonar os acertos
do passado, está na hora de um passo a
mais. Está na hora de “Evoluir”. São nossas
idéias e compromissos:

Independência
O nosso único compromisso será,

invariavelmente, com o Intensivista Mi-
neiro. Leia-se Intensivista não só o médico,
mas também o enfermeiro, o fisiotera-
peuta, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o nu-
tricionista, o farmacêutico, os acadêmicos
e técnicos que vivem a terapia intensiva.
Todos os projetos que visem objetivos
comuns dos intensivistas e dos outros
setores envolvidos - rede pública e suple-
mentar de saúde, entidades de classe,
indústria farmacêutica e de equipamentos
e poder público - desde que obedeçam a
rigorosos padrões éticos e legais, serão
sempre bem-vindos.

Representatividade
Durante todo o período de discussões

que antecedeu à formação deste grupo de
trabalho para a SOMITI, procuramos con-
templar todas as esferas de atuação do
intensivista, tanto no setor público quanto
na saúde suplementar, e tanto em BH
quanto no interior. Infelizmente, a Chapa
Evolução não pôde comportar todos os
que apóiam as nossas idéias. Nosso muito
obrigado é publico àqueles que conosco se
identificaram desde o início, na expectativa
que mais se levantem para reclamar a sua
participação. Pois precisamos incrementar
e democratizar a participação dos sócios
na vida associativa. Para isso, precisamos
garantir a participação daqueles que estão
efetivamente trabalhando e produzindo
em terapia intensiva em nosso Estado.

Organização
Percebemos que existe espaço pa-

ra organizar o trabalho da sociedade
de forma a torná-lo mais produtivo e

democrático. Com formatação e crono-
grama adequados, acreditamos que
poderemos alcançar metas, propor e
realizar projetos para o crescimento da
comunidade de Intensivistas Mineiros. Os
cursos, grande fonte de recursos da
SOMITI, serão não só mantidos, mas
incrementados. 

Relação com a AMIB
Os objetivos da AMIB e da SOMITI

são os mesmos; a forma de atuação,
porém, pode ser diferente, como é numa
sociedade democrática e plural. Logo, a
cooperação, regida pelas regras presentes
nos Estatutos de ambas as sociedades,
será sempre visando o crescimento da
medicina intensiva em geral, e da medici-
na intensiva de Minas Gerais em particular.

Valorização do Intensivista
Visando promover o Intensivista, te-

mos que atuar principalmente em: melho-
ria da remuneração e melhoria das con-
dições de trabalho. Mas, para que isso
aconteça, é necessário que a Sociedade e
nossos pares nos vejam como: “custo-efe-
tivos”, politicamente, e cientificamente
fortes. Para tal, são necessários: Defesa
Profissional atuante, sólida Formação do
Intensivista e Produção Científica própria,
que serão tratados adiante.

Defesa profissional
São objetivos: cobrar a realização de

concursos públicos exigindo titulação em

medicina intensiva, melhorar a forma de
trabalho e de vínculo dos intensivistas,
cobrar o cumprimento das resoluções
normativas da ANVISA / MS em medicina
intensiva, cobrar melhoria das condições
de trabalho e reavaliar e implementar no-
vas tecnologias.

Formação do Intensivista
São objetivos: Formação diferenciada

e profunda. Incentivar a entrada de talen-
tos para a carreira em medicina intensiva,
integrar as residências e programas de
especialização em medicina intensiva de
Minas Gerais à SOMITI, manter e va-
lorizar os profissionais com formação
específica em medicina intensiva. Indi-
víduos com forte conhecimento técnico-
científico devem ser valorizados tanto
quanto aqueles com perfil gerencial.

Produção científica
São objetivos: promover, divulgar e

facilitar o acesso ao conhecimento técni-
co-científico na área de medicina intensi-
va. Estímulo à produção com colabo-
ração para estudos multicêntricos, busca
de fundos a partir das instituições de
ensino e de fomento, inclusão dos inten-
sivistas em linhas de pesquisa buscando
mestrado e doutorado, criação de ban-
cos de dados, discussões mais aprofun-
dadas e sistematizadas dos temas perti-
nentes à nossa prática, uso da internet
para participação constante dos colegas
do interior. 

Chapa Evolução
Presidente: Frederico Bruzzi de Carvalho
Vice-Presidente: Sérgio Diniz Guerra
Primeira Secretária: Aline Camille Yehia
Segundo Secretário: Flávio Lopes Ferreira
Primeiro Tesoureiro: Luís Fernando Andrade de Carvalho
Segundo Tesoureiro: André do Couto e Silva Dias Duarte

No próximo dia 18 de dezembro, os sócios da Somiti elegerão a nova presidência/diretoria da entidade, dentro de um processo democrático em que cada sócio quite tem direito a um voto. A eleição acontece 
de acordo com o Edital de Convocação, de 25 de outubro de 2008, segundo o qual serão aceitos os votos recebidos até o dia 18 de dezembro, quando ocorrerá a apuração. Concorrem duas chapas: Integração e Evolução. 

Como candidato à presidência da Somiti pela Chapa Integração está o intensivista Rogério de Castro Pereira. Já a Chapa Evolução tem como candidato o intensivista  Frederico Bruzzi de Carvalho. A seguir, estão as propostas de cada chapa.
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formação 

Estudantes realizam I Jornada
Acadêmica de Medicina Intensiva de BH

Evento fez parte do I Encontro de Ligas Acadêmicas de Medicina Intensiva de Minas Gerais

Aproveitando a realização do I Encontro de
Ligas Acadêmicas de Medicina Intensiva de
Minas Gerais, os estudantes promoveram a I
Jornada Acadêmica de Medicina Intensiva de
Belo Horizonte, ocorrida nos dias 13 e 14 de
novembro, na Associação Médica de Minas
Gerais (AMMG). A Jornada tratou de temas
como ventilação mecânica, drogas vasoativas,
parâmetros hemodinâmicos e monitorização
invasiva. 

O sucesso do evento, que teve 147
inscritos, tem animado os estudantes, que já
pensam em realizar o II Encontro no ano que
vem. “Tivemos trabalhos de ótima qualidade.
Espero que essa seja apenas uma de muitas
ações da Ligami aqui em BH”, diz a estudante de
Medicina Camila Isoni, organizadora do evento.

Para a estudante de Enferma-
gem Priscila de Oliveira Martins, a
Jornada ajudou a ampliar sua visão
sobre a terapia intensiva. “A vivência
de um intensivista é muito rica; por
isso acho importante participar
dessas jornadas. Assim é possível
conhecer as percepções dos médi-
cos que já estão no mercado há
muito tempo”.

De acordo com a presidente da
Somiti, Maria Aparecida Braga, essa
é mais uma iniciativa em prol da
qualificação que a Sociedade faz
questão de incentivar e apoiar: “Es-
tamos sempre abertos aos acadêmi-
cos e intensivistas mineiros”. 

UTIS de Minas

Hospital de 112 anos tem 
sua UTI reinaugurada

Casa de Caridade Leopoldinense ganha instalações mais modernas

Fundada em agosto de 1896, a Casa de
Caridade Leopoldinense atravessou todo o
século 20, transformando-se em um hospital
geral que é hoje referência para uma população

de, aproximadamente, 180 mil pessoas, resi-
dentes em 12 municípios da Zona da Mata. 

Com tanta história, a Casa de Caridade
Leopoldinense, que, como a maioria das insti-
tuições de saúde públicas, enfrenta dificuldades,
tem conseguido atualizar-se, passando por
mudanças em sua estrutura ao longo dos anos.

A mais recente inovação diz respeito à
Unidade de Terapia Intensiva, fundada em 25
de setembro de 1997 e que agora, 10 anos
depois, passou por uma completa reforma,
ganhando instalações modernas, com aval da
VISA/SES/MG.

“Em uma feliz coincidência, reinaugu-
ramos a UTI no mesmo dia em que foi criada,

uma década depois”, conta o diretor clínico do
hospital, Sérgio Maranha, intensivista que tam-
bém é responsável pela UTI, ressaltando a pre-
sença da presidente da Somiti, Maria Aparecida
Braga, na solenidade de reinauguração.

O médico enfatiza ainda a importância
dada à multidisciplinaridade na unidade: “A
equipe é multidisciplinar, com 10 profissionais,
sendo um intensivista adulto, um intensivista
pediátrico e enfermeira intensivista”. Atual-
mente, são oito leitos de UTI adulto e um
pediátrico. E um programa de humanização já
está em andamento. O Centro Cirúrgico tam-
bém foi totalmente remodelado dentro dos
padrões exigidos pelo Ministério da Saúde.

Presidente da Somiti, Maria Aparecida Braga,
participa da reinauguração da UTI. À direita, o

diretor do hospital, Sérgio Maranha

Jornada Acadêmica atrai ainda mais a atenção 
dos estudantes para a terapia intensiva


