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Artigo destaca choque séptico como emergência clínica

Somiti abre turma para MAVIT 

Hemotransfusão será abordada na próxima terça-feira

Na última terça-feira, 22 de setembro, foi realizada, no Centro de Treinamento da Somiti, a reunião de desenvolvi-
mento de cooperação entre as entidades para evolução de simulação realística.

Participaram do encontro (da esquerda para direita): Fábio Pimentel Martins (Faculdade Ciências Médicas de Minas 
Gerais), Leandro Braz de Carvalho (Puc Minas/Somiti), Maria Aparecida Braga (Somiti), Sílvio César Zeppone (PUC 
Minas) e Henrique Leonardo Guerra (PUC Minas). 

Agenda de cursos Somiti, faça sua inscrição:
Veja as próximas datas do ACLS

Veja as próximas datas do ACLS EP

Veja as próximas datas do ATLS

Veja as próximas datas do BLS

Veja as próximas datas do ECTE 

Veja as próximas datas do FCCS

Veja as próximas datas do PVMA

Veja as próximas datas do RCP

Veja as próximas datas do TINP 

Veja as próximas datas do USPI

Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. Todos os direitos reservados.
Av. João Pinheiro, 161, /T05 – Centro – CEP 30130-180 – Belo Horizonte/MG

Telefones: 31 3222-3172 / 3247-1645 / 9202-0432 – somiti@somiti.org.br

1º Congresso 
Norte Mineiro 
de Medicina de 
Emergência da 
Abramede MG

Dias 30 e 31 de outubro, em Montes Claros

Tema central: ‘Linha de cuidado do paciente 
crítico da urgência/emergência até a UTI’.

ACLS como pós-congresso dias 31/10 e 01/11

Regional Montes Claros

MAIS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Norte Mineiro 
1º Congresso 
Norte Mineiro 

Educação continuada

Douglas Barbosa

Douglas Barbosa

O Jama publicou interessante artigo, destacando a 
importância do choque séptico como uma emergên-
cia clínica que acomete mais de dois milhões de pa-
cientes nos EUA  a cada ano.

“Septic ShockAdvances in Diagnosis and Treatment 
(Christopher W. Seymour, MD, MSc1,2; Matthew R. 
Rosengart, MD, MPH2,3). 

O choque séptico é definido como hipotensão (PA sis-
tólica ≤90 mm Hg ou pressão arterial média ≤65 mm 
Hg associada a sinais de hipoperfusão tais como oli-
gúria, hiperlactatemia, má perfusão periférica ou esta-
do mental alterado). A ultrassonografia auxilia o reco-
nhecimento precoce, já a monitorização hemodinâmica 
invasiva deve ser recomendada apenas para pacientes 
selecionados. Os autores ainda destacam que três en-
saios clínicos randomizados demonstraram que os cui-
dados baseados em metas oferecem pouca vantagem 
na condução dos casos se comparados aos cuidados 
não associados a um protocolo. Reafirmam ainda que 
o hidroxietilamido não é recomendado, e que o debate 
sobre o papel das várias soluções cristalóides e albu-
mina continuam.

Os autores destacam a importância do diagnóstico pre-
coce baseado em história clínica e exame físico bem 
feitos, procurando por sinais e sintomas de infecção e 
disfunção orgânica, reforçam o papel da ultrassono-
grafia como auxiliar na identificação de manifestações 
mais complexas do choque e a importância da reani-
mação volêmica precoce e das aminas para o pronto 
restabelecimento da circulação adequada. Os médicos 
devem estar cientes das limitações do tratamento ba-
seado em metas.”

Já estão abertas as inscrições para o curso MAVIT – Ma-
nejo de Vias Aéreas e Intubação Traqueal, que acontece 
24 de outubro, de 8h às 18h, no Centro de Treinamento 
da Somiti, em Belo Horizonte. 

O programa de imersão teórico-prático é de 10 horas e 
aborda: manejo das vias aéreas e o uso dos dispositivos 
para intubação traqueal, em diferentes cenários, com 
ênfase na identificação da via aérea difícil; Treinamento 
das habilidades de ventilação com máscara facial; Con-
trole da via aérea e intubação traqueal, adequando os 
equipamentos e as medicações para sedação, analgesia 
e bloqueio neuromuscular, de acordo com cada situação.

Segundo o coordenador do curso, Hugo Urbano, o obje-
tivo é capacitar o aluno a avaliar adequadamente a via 

aérea e sistematizar o atendimento, usando estratégias 
alternativas quando necessárias e evitando situações 
inesperadas. “O curso é dividido em atividades teóricas 
e práticas, com o uso de manequins e equipamentos se-
lecionados cuidadosamente para cada cenário”, acres-
centa. Também coordena o curso o anestesiologista  
Leandro Pereira Vieira.

O MAVIT é direcionado aos acadêmicos do sexto ano 
de medicina e médicos que atuam em terapia Intensiva, 
pronto atendimento, atendimento pré-hospitalar, unida-
des de internação e bloco cirúrgico.

O tema da próxima aula do ‘Curso para 
Residentes e Especializandos em Terapia 
Intensiva’ é ‘Hemotransfusão’, dia 29 de 
setembro, 18h30, na sede da Sociedade Mi-
neira de Terapia Intensiva (Somiti), na As-
sociação Médica de Minas Gerais (AMMG). 
A inscrição é gratuita.

O conteúdo será ministrado pelo clínico e 
intensivista do Hospital Felício Rocho, Ân-
gelo Pimenta. Ele afirma que o curso é bas-
tante relevante para que os residentes co-
nheçam a teoria e possam tomar decisões 
práticas com segurança.

Dia 22 de setembro, o tema foi ‘Queimadu-
ras’, com o cirurgião plástico do Hospital 
Felício Rocho, Narlei Amarante Pereira. Se-
gundo o aluno Wandil Ferreira, todos os te-
mas trabalhados pela Somiti são relevan-
tes para o aprendizado e a prática médica.

Reunião visa cooperação entre as entidades

INFORMAÇÕES

SAIBA MAIS

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÃO

CONFIRA AS DATAS DOS CURSOS

INSCRIÇÕES GRATUITAS AQUI

Narlei Pereira falou sobre as abordagens cirúrgica e clínica 
nas queimaduras  

BLS – Basic Life Support

Criado pela American Heart Association com o intuito de redu-
zir a morte e a incapacitação por doenças cardiovasculares e aci-
dente vascular cerebral, o BLS abrange desde a prevenção dessas 
doenças, o reconhecimento dos sintomas de ataque cardíaco ou 
acidente vascular cerebral, ao tratamento pré-hospitalar, que inclui 
a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e a desfibrilação. O curso é  
teórico e tem a parte prática ministrada em manequins especial-
mente construídos para o ensino das técnicas de reanimação car-
diopulmonar, nas várias situações de parada cardiorrespiratória.

VI Fórum de defesa profissional da Somiti

Para debater sobre os conflitos de interesse e os limites de atuação dos 
representantes das entidades de classe, a Somiti realizará, dia 27 de ou-
tubro, o VI Fórum de defesa profissional da Somiti. 

Foram convidados profissionais da Associação Brasileira de Medicina In-
tensiva (Amib), Associação Médica Brasileira (AMB), Associação Médica 
de Minas Gerais (AMMG), Conselho Federal de Medicina de Minas Gerais 
(CFM), Unimed BH e área jurídica. 

http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2428960
http://www.somiti.org.br/pg/evento/?evento_id=151
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-de-imersao/basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/foruns/vi-forum-de-defesa-profissional-da-somiti/2/185
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/jornadas/5%C2%AA-jornada-integracao-somiti-norte-de-minas/5/178
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/advanced-trauma-life-support/4/30
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/principios-de-ventilacao-mecanica-no-adulto/4/12
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ressuscitacao-cardiopulmonar-para-familiares-e-amigos---family-e-friends-rcp-/4/28
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14

