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EntidadEs visam dEfEsa profissional
O presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais 
(Sinmed MG), Fernando Mendonça, esteve na última ter-
ça-feira, dois de agosto, na sede da Somiti, em reunião 
com a diretoria da entidade.

Segundo o presidente da Sociedade, Hugo Urbano, o en-
contro teve como objetivo intensificar a parceria entre as 
instituições, visando uma atuação conjunta na defesa pro-
fissional.

Mendonça tomou posse dia primeiro de julho, para o tri-
ênio 2016-2019. Ele afirma que todos têm em comum o 
desejo de contribuir para a melhoria do sistema de saúde e 
especialmente das condições de trabalho, enfrentando os 
inúmeros desafios que a conjuntura atual impõe.

A sepse é a principal causa de mortalidade em UTIs gerais 
e permeia a prática não somente de médicos intensivistas, 
mas de todas as especialidades que prestam cuidados ao 
paciente com ou sob risco de infecção. A afirmativa é do 
intensivista e coordenador do evento ‘Sepse 3’, em Minas 
Gerais, Saulo Saturnino.

Ele esclarece que definições mais precisas desta síndrome 
são reconhecidas como uma necessidade, desde a publi-
cação do primeiro consenso, e impulsionadas pelo avanço 
do conhecimento fisiopatológico, com propostas em feve-
reiro deste ano. “Fundamentadas em análise retrospectiva 
de várias bases de dados, tiveram como objetivo definir 
características que estivessem relacionadas à maior mor-
talidade em pacientes com infecção”.

Saturnino reforça que o estudo ‘Sepse 3’ traz, dado ao 
impacto de uma mudança desta magnitude para a prá-
tica médica, preocupações e dúvidas relacionadas à im-
plementação destes novos conceitos. “O evento que será 
transmitido pela Somiti e Unimed BH é uma oportunidade 
de debate com o professor britânico Mervyn Singer, au-
tor do estudo, para elucidação de dúvidas relacionadas 
ao consenso propriamente dito, bem como a transição e 
implementação das novas definições, em uma ampla dis-
cussão,” conclui.

recomeçam as aulas do curso para residentes 

evento traz novidades sobre sepse

Dia dois de agosto recomeçaram as  aulas do ‘Curso So-
miti para Residentes e Especializandos em Medicina In-
tensiva’. A intensivista e gestora de qualidade da Somiti, 
Maria Aparecida Braga, ministrou o conteúdo ‘Sepse: Pro-
blema de saúde pública’.

Braga dividiu a turma em sete grupos, que foram desafia-
dos a debater e responder às questões: Como reconhecer 
a sepse? Que ações devem ser implementadas para redu-
zir a morbimortalidade? Como deve ser tratada? Existem 
efeitos tardios? Qual o custo financeiro da sepse para o 
sistema de saúde? A intensivista alertou que o assunto é 
de grande relevância para os profissionais de saúde, que 
precisam se atualizar sobre os estudos mais recentes e os 
impactos causados pela doença.

na próxima semana, a aula será antecipada para o dia 
8 de agosto, substituída pelo evento ‘sepse-3: novas 
definições e implicações’, 19h30, no centro de ino-
vação Unimed BH (Rua dos Inconfidentes, 44, Fun-
cionários). as inscrições são gratuitas para sócios 
somiti/amib. Estão isentos também os não sócios, 
não interessados na pontuação para prova de título: 
www.somiti.org.br.

O III Curso de Ventilação Mecânica em UTI acontecerá dias dois e três de setembro, 
em Juiz de Fora.

Com a coordenação do intensivista Bruno do Valle Pinheiro, o evento contará com 
a participação dos especialistas: Alexandre Marini Ísola (São Paulo), Pablo Cardinal 
Fernandez (Madri) e Marco Antônio Soares Reis (BH). O curso será no Centro de Con-
venções do Independência Trade Hotel.

Marini irá debater sobre a abordagem inicial do paciente com insuficiência respirató-
ria hipercápnica; Síndrome do desconforto respiratório agudo; Estratégias de ajuste 
da PEEP na SDRA e por que os tratamentos farmacológicos da SDRA têm falhado?

A coordenadora de cursos da Somiti, a fisioterapeuta Thaís Falcão, indica a leitura do 
artigo ‘Ventilação Mecânica protetora na injúria pulmonar’, uma metanálise publicada 
na Critical Care Medicine (2014). Ela conta que a publicação fala da angústia respira-
tória no adulto, uma das principais causas de mortalidade nos pacientes críticos. “O 
pulmão lesado, com injúria pulmonar, pode ser otimizado pela ventilação mecânica 
protetora ótima. A estratégia compreende o uso de volumes correntes baixos e altas 
pressões positivas respiratórias finais. Os autores realizaram uma revisão sistemática, 
buscando o que se tem de táticas protetoras de uso racional e suas aplicabilidades”, 
esclarece.

especialistas se reúnem em Juiz dE fora

Quer saber mais sobre o 
assunto leia o artigo aqui:

informações sobre 
III Curso de Ventilação Mecâni-
ca em uti

informações sobre 
fundamental Critical Care sup-
port - fCCs 

informações sobre 
Princípios de Ventilação Mecâ-
nica no adulto - Pvma

Os eventos têm como tema central  ‘A linha de cuidado 
do paciente crítico da urgência/emergência até a UTI’.

A 8ª Jornada de Integração Somiti e a 4ª Jornada de In-
tegração Abramede/MG – Regional Pouso Alegre acon-
tecem dias nove e 10 de setembro, em Pouso Alegre. 

A Somiti foi responsável pela capacitação de 140 alu-
nos, em dois dias de treinamento. As aulas acontece-
ram em Juiz de Fora e Belo Horizonte na última semana 
de julho.
O coordenador de cursos da Somiti, enfermeiro Vitório 
Guedes Gomes, afirma que a Somiti está cumprindo 
com seu objetivo de salvar vidas por meio do ensino, 
capacitando e atualizando médicos e demais profissio-
nais de saúde “para que estejam preparados para atuar 
nos atendimentos de urgência e emergência com quali-
dade e segurança.”

informaçÕes

serviço:
evento: Sepse-3: Novas definições e implicações
data e horário: 8 de agosto, 19h30;
local: Centro de Inovação Unimed BH 
           (Rua dos Inconfidentes, 44, Funcionários);
realização: Associação de Medicina Intensiva Brasileira
                    (AMIB);
coordenação local: dr. marcus vinícius andrade e 
                                 dr. saulo saturnino.

Da esquerda para direita: Antônio  Cotta Jú-

nior, Rogério Pereira, Hugo Urbano, Fernan-

do Mendonça e Maria Aparecida Braga.

O coordenador do encontro em Minas, Saulo 

Saturnino, ressalta oportunidade de atualização

Jornadas terão Cursos

MAIS de 140 AlUNoS PARtICIPARAM 
do acls em dois dias

Além de todo o conteúdo científico os participantes terão 
acesso aos cursos:
acls: dias 10 e 11 de setembro
bls: dia 10 de setembro
bls: dia 11 de setembro
mavit: dia 10 de setembro
pvma: dias 10 e 11 de setembro

inscrições abertas. descontos para grupos. 
sócio: 20% de desconto
residente e pós-graduando:  35% de desconto
acadêmico: 50% de desconto

DIAs 3 e 4 De setemBRo em NovA LImA

A Somiti apoia o ‘Encontro Médico da Terapia Inten-
siva Pediátrica’, que reúne todos os serviços com 
residência ou especialização em pediatria de Minas. 
A próxima reunião será dia 17 de agosto, 19h30, na 
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), coor-
denada pela Santa Casa de Belo Horizonte. 

Os encontros acontecem bimestralmente, com a 
participação de médicos residentes e do corpo clí-
nico das instituições, com Programas de RM em 
Terapia Intensiva Pediátrica, na cidade de Belo Ho-
rizonte e convidados. Os objetivos são: promover 
conhecimento baseado em evidência, na área de 
atuação da Terapia Intensiva Pediátrica, e a intera-
ção entre as residências médicas e instituições, agre-
gando valor às atividades teóricas complementares.  
Inscrições: (31) 3222-3172.

santa casa coordenará 
Próximo EnContro

AGENDE-SE: 25 a 27 de maio de 2017 em Belo Horizonte

Palestrantes

Dr. Bruno do Valle Pinheiro Dr. Marco Antônio Soares Reis Dr. Alexandre  Marini Ísola Dr. Pablo Cardinal Fernandez

Coordenador

organização local: somiti  | apoio: Unimed BH;
inscrições gratuitas para sócios somiti/amib: www.amib.org.br
Gratuito para não sócios, não interessados na pontuação para prova de título: www.somiti.org.br
Não sócios interessados na pontuação da prova de título R$150,00 www.amib.org.br

http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support/4/2
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-cardiac-life-support-for-experienced-providers/4/24
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20advanced-trauma-life-support/4/30
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20basic-life-support/4/1
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20curso-interdisciplinar-em-terapia-intensiva/4/21
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20emergencias-clinicas-e-traumaticas-para-enfermeiros-/4/23
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20fundamental-critical-care-support/4/9
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20manejo-de-vias-aereas-e-intubacao-traqueal/4/29
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20principios-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/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20terapia-intensiva-neonatal-e-pediatrica/4/17
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20ultrassom-para-intensivistas-winfocus/4/14
www.amib.com.br
www.somiti.org.br
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/3-%C2%BA-curso-somiti-para-residentes-e-especializandos-em-medicina-intensiva/11/151
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/iii-curso-de-ventilacao-mecanica-da-uti/11/206
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/iii-curso-de-ventilacao-mecanica-da-uti/11/206
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/cursos/iii-curso-de-ventilacao-mecanica-da-uti/11/206
http://conteudo.somiti.org.br/curso-fccs
http://conteudo.somiti.org.br/curso-fccs
http://conteudo.somiti.org.br/curso-fccs
http://conteudo.somiti.org.br/curso-pvma
http://conteudo.somiti.org.br/curso-pvma
http://conteudo.somiti.org.br/curso-pvma
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/jornada/8%C2%AA-jornada-integracao-somiti-pouso-alegre/5/201
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos-deimersao/%20fundamental-critical-care-support/4/9
https://www.amib.com.br/sispag/sepse/new_login.asp?tblsistema=61
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos/sepse-3:novas-definicoes-e-implicacoes/11/210
https://www.amib.com.br/sispag/sepse/new_login.asp?tblsistema=61
http://www.somiti.org.br/arquivos/site/educacao-continuada/ventilacao-mecaninca-protetora-critical-care-2014-1-2.pdf

