INFECÇÃO E SEPSIS GRAVE
INTRODUÇÃO
A sepsis grave e o choque séptico são um grave problema de saúde pública,
comparável ao acidente vascular cerebral (AVC) e ao enfarte agudo do miocárdio
(EAM)*.
22% dos internamentos em unidades de cuidados intensivos são devidos a Sepsis
adquirida na comunidade, com uma mortalidade hospitalar global de 38%, quase três
vezes superior à mortalidade dos casos de AVC. A mortalidade das formas mais graves
de Sepsis, nomeadamente do choque séptico, atinge 51%.
A abordagem precoce sistematizada mostrou reduzir a mortalidade.
Os cursos IGS - Infecção Grave e Sepsis são cursos de dois dias organizados pelo Grupo
de Infecção e Sepsis com o objectivo de rever e actualizar competências no diagnóstico
e optimização terapêutica das principais infecções comunitárias e nosocomiais.
São constituídos por diversas palestras e casos clínicos interactivos para fomentar a
discussão e revisão dos principais temas.
Este curso tem sido realizado anualmente, de forma ininterrupta, desde o seu início
em 2004.
OBJECTIVOS
- Rever e reforçar noções básicas sobre definições fisiopatologia da sepsis.
- Realçar a relevância epidemiológica do problema.
- Conceitos de estratificação de risco no doente com infecção.
- Actualização sobre as metodologias de optimização terapêutica nos doentes com
sepsis grave / choque séptico com ênfase particular em:
• antibioterapia,
• controlo do foco e
• suporte orgânico.
PROGRAMA
Dia 1
15 min: Introdução. Palestra
30 min: SIRS, Sepsis Grave e Choque Séptico: Definições e Conceitos. Palestra
30 min: Epidemiologia e Focos de Infecção: Prevalência e Particularidades Palestra
20 min: Coffee-break
45 min: Os Microorganismos e a Sepsis. Palestra
30 min: Ressuscitação Hemodinâmica: Caso Clínico.
40 min: Cuidados Fundamentais do Doente Séptico / As “sepsis bundles”. Palestra
90 min: Almoço
45 min: Os Microorganismos e a Sepsis. Palestra

210 min: Infecções Graves workshops - 40´para cada tema
- Pneumonia
- Infecção do SNC e Infecções sistémicas
- Infecção Intra-abdominal e Urinária
- Infecção no Doente Neutropénico
- Infecções fúngicas invasivas
20 min: Coffee-break
30 min: Organização da Via Verde da Sepsis. Palestra.
Dia 2
45 min: Optimização da Antibioterapia. Palestra.
45 min: Disfunção Renal na Sepsis. Palestra.
20 min: Coffee-break
90 min: MODS – workshops -30’ para cada tema
- ALI / ARDS
- Disfunção Hematológica e Coagulopatia
- Disfunção Cardiovascular: Técnicas e Monitorização Hemodinâmica
150 min: Sinopse – Casos Clínicos Interactivos (+ intervalo para o almoço)
90 min: Almoço
60 min: Avaliação

RECURSOS
A página do grupo de infecção e sepsis (www.gis.pt), se bem que ainda sob construção,
permite o acesso a diversas apresentações sobre o tema, bem como à revista Infecção
e Sepsis.
Outros sites de grande interesse são, por exemplo o da Surviving Sepsis Campaign
(http://www.survivingsepsis.org) e o do Institute for HealthCare Improvement
(www.hih.org).
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INFORMAÇÕES ÚTEIS
VALOR DO CURSO
Sócios 200,00 euros
Não Sócios 250,00 euros

