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Médicos e demais profissionais de saúde se reuniram na 
última segunda-feira (8 de agosto), no Centro de Inovação 
Unimed BH, para acompanhar a transmissão do evento 
‘Sepse-3: Novas definições e implicações’, realizado em 
São Paulo, com a presença do professor britânico respon-
sável pelo estudo Mervyn Singer.

Antes do início da conferência os médicos cooperados 
da Unimed BH, Achillis Rohlfs Barbosa e Maria Aparecida 
Braga, também gestora de qualidade da Somiti, apresen-
taram o protocolo desenvolvido pelos serviços próprios 
da cooperativa.  Para Barbosa, a criação do documento 
propicia uma integração dos serviços. “O trabalho seguiu 
uma organização matricial, que utilizou como referência 
a validação do fluxo assistencial do protocolo de Sepse 
do Ilas 2015. Uma equipe multiprofissional foi responsá-
vel pela atividade e a utilização do prontuário eletrônico foi 
muito relevante. A expectativa em relação a sua aplicação 
é gerar benefícios na qualidade do cuidado do paciente e 
economia para os serviços de saúde”.

Já Singer ponderou que o estudo ‘Sepse 3’ representa um 
progresso sobre o tema, que ainda está em evolução. Se-
gundo o especialista, é preciso conhecer a real incidência 
da sepse. Para o coordenador do evento em MG, Saulo 
saturnino, definições mais precisas desta síndrome são 
reconhecidas como uma necessidade desde o primeiro 
consenso publicado em 1992, e que foram revisadas pela 
segunda vez em fevereiro deste ano. “Fundamentadas em 
análise retrospectiva de várias bases de dados, com obje-
tivo de definir características que estivessem relacionadas 
à maior mortalidade em pacientes com infecção, diferem 
dos consensos anteriores, baseados apenas em opiniões 
de experts.”

O evento proporcionou uma ampla discussão a respeito 

EvEnto ‘SepSe 3: NovaS defiNiçõeS e implicaçõeS’

Quem fizer as inscrições para a 8ª Jornada de Integra-
ção Somiti e a 4ª Jornada de Integração Abramede/MG 
– Regional Pouso Alegre até o dia 16 de agosto terá 
desconto significativo. Os eventos acontecem dias nove 
e 10 de setembro, em Pouso Alegre e têm como tema 
central ‘A linha de cuidado do paciente crítico da urgên-
cia/emergência até a UTI’.

maiS iNformaçõeS

os participantes também terão a oportunidade de atua-
lizar o conhecimento prático por meio dos 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

O encontro foi coordenado em Belo Horizonte 

pelos intensivistas Dr. Marcus Vinícius Andrade 

e Dr. Saulo Saturnino

da incorporação das novas definições, eventual transição 
dos conceitos e impacto potencial considerando a realida-
de brasileira. Segundo ele, Singer ressaltou que a publica-
ção dos novos conceitos não deve suprimir o julgamento 
clínico à beira leito, que deve considerar para a condução 
de um caso todos os aspectos que compõem a comple-
xidade de um paciente vítima de sepse. Para o especialis-
ta, o consenso, pelo contrário, visa unificar as definições 
baseadas em disfunções orgânicas sob a luz do conhe-
cimento patobiológico atual e possibilidade de evolução 
desfavorável em um paciente com infecção.

“A literatura médica e várias organizações governamentais 
recomendam a produção de protocolos locais em res-
posta a padrões internacionais ou nacionais publicados.  
Em um momento no qual vários hospitais brasileiros re-
discutem seus protocolos, impulsionados pela publicação 
dos novos conceitos, tivemos uma excelente oportunida-
de de refletir sobre a incorporação destas novas definições 
tanto nacionalmente quanto a nível institucional,” concluiu  
Saturnino. 

IntEnsIvIstas pEDIátrIcos 
diScuTem SoBre cardiopaTiaS 

Dia 17 de agosto acontecerá o ‘Encontro Médico da Tera-
pia Intensiva Pediátrica’, na sede da Associação Médica 
de Minas Gerais (AMMG), às 19h30. A coordenação será 
da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte.

A  médica Lila Ottoni Durante, coordenadora da equipe do 
CTI pediátrico da instituição, conta que o encontro abor-
dará o percentual de cardiopatas assistidas pela entidade. 
“De onde eles vêm, a média de permanência e a mortali-
dade. Apresentaremos algumas complicações cirúrgicas, 
pinçadas entre os diversos casos clínicos com complica-
ções, o tempo de ventilação mecânica e a incidência de 
infecções.” Para ampliar o debate, a especialista convida 
os participantes a refletirem sobre: “Em Minas Gerais as 
crianças são encaminhadas para cirurgia em tempo há-
bil?; O pacto quantitativo estabelecido com a Santa Casa 
absorve toda a demanda das crianças portadoras de car-
diopatas do estado?”.
 
Os encontros acontecem bimestralmente, com a partici-
pação de médicos residentes e do corpo clínico das insti-
tuições, com Programas de RM em Terapia Intensiva Pe-
diátrica, na cidade de Belo Horizonte e convidados. Para 
participar entre em contato com a Somiti (31) 32223172.

parceria gera 
bEnEfícIos

A Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti) e a 
Associação de Apoio a Residência Médica de Minas 
Gerais (Aremg) oferecem cursos para médicos resi-
dentes e preceptores, com diferenciais de qualidade e 
valor do investimento. Os valores são R$258,00 para 
médico preceptor associado à Aremg e R$387,00 para 
médico residente associado à Aremg. 

Podem se inscrever médicos preceptores ou residen-
tes dos hospitais associados à Aremg, de qualquer 
local do estado e em dia com suas contribuições. Os 
médicos que se inscreverem deverão apresentar de-
claração da Coreme do hospital no qual é residente ou 
preceptor, para que a inscrição seja validada.

DEsconto para JornaDa 
SerÁ aTÉ o dia 16

curSo reSideNTeS

Tema: Delirium no idoso no ctI 

data: 18h30 

aula Dr  Daniel azevedo

local: aMMG 
           av. João pinheiro, 161 centro bH

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

curSoS coNTempladoS:

- aclS (advanced cardiac Life support)
- ciTiN (curso de Imersão em terapia Intensiva neurológica)
- fccS (fundamental critical care support)
- pvma (princípios de ventilação Mecânica no adulto )
- TiNp (terapia Intensiva neonatal e pediatrica )

Palestrantes

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

Coordenador

iii curSo de veNTilaçÃo mecÂNica da uTi (cvM UtI)

2 a 3 de setembro

a somiti em parceria com o núcleo de pesquisa em pneumologia e terapia Intensiva da UfJf  realiza o III 
curso de ventilação Mecânica da UtI.

com a coordenação do intensivista bruno do valle pinheiro, o evento contará com a participação dos espe-
cialistas: alexandre Marini ísola (são paulo), pablo cardinal fernandez (Madri) e Marco antônio soares reis 
(bH). o curso será no centro de convenções do Independência trade Hotel.

programação Inscrição

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
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/arquivos/upload_download/arquivo_upload_20160627090736.pdf
http://cursos.somiti.org.br/turmas-disponiveis/cursos/iii-curso-de-ventilacao-mecanica-da-uti/11/206
http://www.somiti.org.br/cursos
http://cursos.somiti.org.br/detalhes/jornada/8%C2%AA-jornada-integracao-somiti-pouso-alegre/5/201

