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São Paulo, 30 de agosto de 2004
Circula EX – 09/2004
CENTRO FORMADOR
Aos Centros Formadores da AMIB
A/C Diretor/Coordenador do PEMI
Têm nos chegado solicitações elaboradas por alguns serviços de Terapia
Intensiva, sobretudo aqueles situados em localidades mais distantes e menos
favorecidas em termos de recursos tecnológicos e/ou recursos humanos capacitados,
para que a AMIB busque viabilizar maneiras de minimizar algumas das dificuldades por
eles enfrentadas no dia-a-dia.
É, sem dúvida, de nossa responsabilidade envidar tais esforços. Diante disso,
quais alternativas nos caberiam avaliar?
A primeira delas é viabilizar um programa, a médio prazo, de capacitação dos
médicos em suas próprias cidades ou, ao menos, em centros próximos.
Essa linha de atuação já está em fase final de planejamento e, brevemente, será
disponibilizada. Trata-se do Curso de Pós-Graduação – “Sensu Lato” – da AMIB, a ser
implementado pelo Fundo AMIB, em parceria com entidade universitária (inclusive
local, ou na impossibilidade desta, de um parceiro nacional).
À frente desta iniciativa está o Dr. Cid Marcos David – Presidente do Fundo
AMIB – e a Dra. Rosane Goldwasser – Diretora da Divisão de Pós-Graduação. O
curso deverá ter a duração aproximada de 15 (quinze) meses e se desenvolverá na
forma de módulos mensais, cada um deles com 24 horas/aula (teórico-prático),
abrangendo as principais áreas de conhecimento da Medicina Intensiva (incluindo os
Cursos de Imersão da AMIB).
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Para maiores detalhes, recomenda-se consultar o “novo” site da AMIB
(www.amib.org.br), a partir de 14/08/04.
A outra forma da “Comunidade AMIB” colaborar com as referidas demandas,
está diretamente condicionada ao maior envolvimento de alguns de nossos Centros
Formadores, que se sintam em condições de receber colegas interessados para períodos
de estágio em suas UTI’s.
Embora, trate-se de iniciativa totalmente voluntária, a AMIB recomenda
fortemente que esta possibilidade seja considerada, com a inegável importância que
merece.
A Medicina Intensiva Brasileira não se fará grande, enquanto subsistir em
poucas e isoladas ilhas de excelência.
Assim, apelo a todos para que participem desta Cruzada Nacional pela melhoria
da Qualidade de nossas UTI’s.
Aqueles dispostos a participar, devem formalizar seu desejo diretamente junto à
AMIB

(Srta.

Cida

–

secretária

da

Comissão

de

Formação

–

e-mail:

comissões@amib.org.br), especificando o período disponível, a duração do treinamento
e o número de estagiários que poderiam receber simultaneamente.
Cordialmente,

José Maria da Costa Orlando
Presidente da AMIB

E.T.: Temos a expectativa de que algumas instituições possam dispor-se a oferecer
eventual ajuda de custo aos estagiários. Se for o caso, favor informar.

PDF criado com versão de teste do pdfFactory Pro. Para comprar, acesse www.divertire.com.br/pdfFactory

