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Sala de Emergência

Palavra do Presidente

CARTA

Em defesa da Medicina de Urgência e

Venho através desta expor meu agradecimento pelo convite e imediata aceitação. Surpreso fiquei e jamais esperaria participar de uma associação que já
nasce com o pensamento interdisciplinar. Dentro do Departamento de Enfermagem, espero contribuir para Abramurgem no que diz respeito da transformação
e conscientização da capacitação de nossa sociedade na prevenção e conduta
frente ao aumento dos casos de politraumatismo e urgências clínicas. Reforço o
agradecimento e desejo poder contribuir para o crescimento da Abramurgem.

Emergência
A Medicina de Urgência no Brasil, infelizmente, ainda não
recebe a prioridade
que merece. Temos
alarmantes
índices
de mortalidade em
emergência, mas as
autoridades responsáveis assistem passivas ao caos.
Uma das causas desses altos índices reside
na formação deficitária do médico. No último
exame do Cremesp, realizado em 2008, os formandos do curso de medicina de faculdades
paulistas erraram 40% das 120 questões para
procedimentos realizados em pronto-socorro. Na média, os candidatos acertaram 60,9%
do teste. Ao todo, 61% dos 679 candidatos foram reprovados no exame, dado considerado
preocupante pelo Cremesp.
Por iniciativa da Sociedade Brasileira de
Clínica Médica, a qual tenho a honra de presidir, conseguimos, nos últimos anos, incentivar a criação da disciplina que trata do atendimento de urgência em diversas faculdades.
Porém, continuamos esbarrando na falta de
um arcabouço para o atendimento de emergência e para a prática segura do médico. Faltam ainda políticas públicas consistentes que
garantam qualidade na assistência aos cidadãos, além de reduzir o tempo de internação,
evitar e/ou tratar seqüelas de pacientes e melhorar a resolutividade do sistema.
Ainda brigamos quase que sozinhos pelo
fortalecimento dessa área do conhecimento
médico. Entretanto, embora tenhamos fundado a Associação Brasileira de Medicina de
Urgência e Emergência neste ano de 2009,
nossa meta não deve ser prioritariamente
caracterizar a Medicina de Urgência e Emergência como uma especialidade médica, mas
sim, colaborar para a melhoria das condições
de atendimento dos pacientes, que são nosso
foco principal. Esse campo da Medicina exige ações multidisciplinares, visando capacitar
cada vez mais os profissionais que se dedicam
a essa atividade médica e criando condições
para a constante atualização.
Quando o objetivo é cumprir o compromisso associativo e de construção do conhecimento, basta a existência de uma Sociedade
Civil organizada, com pessoas competentes e
que possuam todas as devidas titulações para,
dessa forma, atingir seu objetivo principal que
é contribuir com a nossa comunidade.
Antonio Carlos Lopes

Marcelo Rodrigues - Enfermeiro (Coren-Pa)

CURTAS
- A Abramurgem conta com dois novos membros em sua Diretoria. O Dr.
Ari Timerman, atual Presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São
Paulo, assume como Diretor de Educação Continuada da entidade e o Dr. Renato Delascio Lopes, Professor Adjunto da Duke University (USA) ocupa o cargo
de Diretor Científico.
- A Universidade Anhembi Morumbi participa, no dia 27 de outubro, do
CPR Day, um dia inteiro de treinamento em Ressuscitação Cardio-Pulmonar
que acontece simultaneamente em 7 países do mundo. O CPR Day tem como
objetivos principais, conscientizar, e influir diretamente no comportamento do
publico leigo, atualizando-os, reciclando-os e alertando-os para as suas responsabilidades diante das situações de emergência, e desenvolvendo habilidades que
humanizam e reforçam as condutas de prevenção e redução da morte súbita.
- Nos dias 22 e 23 de outubro será realizada no Maksoud Plaza, em São Paulo,
a segunda edição do Simpósio Internacional de Trombose e Anticoagulação,
organizado pela SBCM, com apoio da Abramurgem e patrocínio da Sanofi-Aventis. O alto nível do evento atraiu olhares e a presença em loco do maior site de
cardiologia do mundo, o www.theheart.org. É a primeira vez que o portal veicula internacionalmente o conteúdo e a programação de um simpósio brasileiro
que recebe 400 participantes.
- No dia 18 de outubro de 2009 será realizado no Anhembi, em São Paulo, o I
Simpósio Internacional Abramurgem–COEMCA. O evento, que acontece paralelamente ao 5º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e ao 10º
Congresso Brasileiro de Clínica Médica, é fruto de uma parceria entre a Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência e o Comitê de Emergências
Cardiovasculares da Federação Argentina de Cardiologia (COEMCA/FAC).
- O Curso de Simulação em Medicina de Urgência e
Emergência (Simurgem), que acontece nos dias 14 e 15 de
outubro no Centro de Ensino, Treinamento e Simulação do
Hospital do Coração, em São Paulo, é, pelo segundo ano seguido, um sucesso de público. As vagas oferecidas estão preenchidas há mais de um mês e já há lista de espera para a
próxima edição. Neste ano, além de utilizar as modernas instalações e simuladores de alta tecnologia do HCor, o Simurgem tem como material didático um livro brochura completo
editado pela Atheneu.

Associe-se gratuitamente
www.abramurgem.org.br
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Abramurgem funda Regional no Acre
No dia 09 de outubro, o Dr. Sérgio Timerman, Presidente da Abramurgem Regional-SP participou da cerimônia de fundação da Regional da Associação Brasileira de Urgência e Emergência no Acre. O evento aconteceu na Prefeitura de Rio Branco e contou com a presença
do Prefeito do município, Raimundo Angelin, do Senador Tião Viana, do Secretário Estadual da Saúde, Dr. Osvaldo Leal e do Secretário
Municipal da Saúde, Dr. Pascal Calil.
De acordo com a Presidente da Abramurgem Regional-AC, Dra. Rejane Silva de Holanda, ter uma representação da Abramurgem no
Estado vai ajudar a congregar e representar os profissionais que trabalham com as urgências e emergências médicas. “Nós temos aqui na
capital Rio Branco um Hospital de Urgência e Emergência que é referência no Estado e está inaugurando o Serviço de Emergência em Dor
Toráxica e a Unidade Vascular para tratamento de infarto e AVC. Todos os especialistas, tanto da área clínica como da área cirúrgica, que
trabalham nesses setores estarão a partir de agora representados pela nova regional da entidade”, afirma.

Santos é sede de
novo Capítulo
No dia 30 de setembro aconteceu no Consistório da Santa Casa
de Santos (SP), a cerimônia de fundação do Capítulo Baixada Santista
da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência Regional-SP. Segundo o presidente deste Capítulo, Dr. Antonio Coelho,
não há momento mais propício para a criação de uma representação
da Abramurgem na região da Baixada Santista. “Faremos o possível
para manter os médicos, que atuam nas urgências e emergências,
bem informados sobre os principais temas que envolvem seu dia a
dia, além de lutarmos pela defesa de seus interesses profissionais”,
conclui.
Após a cerimônia de fundação, foi realizado o workshop “Medicina de Urgência – uma nova perspectiva”, com a participação do
Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, Presidente da Abramurgem e do Dr.
Sérgio Timerman, Presidente da Abramurgem Regional-SP.

Cerimônia marca
fundação da Regional-RJ
No último dia 27 de agosto aconteceu no Centro de Estudos do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, a cerimônia
de fundação da Abramurgem Regional-RJ. De acordo com o
Presidente dessa Regional, Dr. Luiz José de Souza, a fundação
de representações estaduais da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência é de extrema importância
porque trata-se de uma área atualmente desprotegida. “Nosso objetivo é promover, além da integração dos profissionais,
a atualização técnica e a defesa daqueles que trabalham nos
pronto-socorros e salas de emergência”, afirma.

Participantes da cerimônia de fundação da Abramurgem Regional-RJ em 27 de
agosto de 2009

Consolidadas novas
Regionais em SC e no RS

Fundação da Abramurgem capítulo Baixada Santista em 30 de setembro de 2009

A Abramurgem consolidou, no último mês, mais duas novas Regionais, uma em Santa Catarina e outra no Rio Grande do Sul. A representação gaúcha será presidida pelo Prof.
Dr. Juarez Barbisan, Cardiologista e Diretor do Centro de
Treinamento e Simulação de Emergências Médicas de Porto Alegre. A Regional-SC, que já possui reconhecimento da
Associação Catarinense de Medicina, terá como presidente o
Dr. Carlos Roberto Seara Filho, que também preside a SBCM
Regional-SC.
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Regional-MS inicia movimento nacional
das Ligas Acadêmicas de Medicina de
Urgência e Emergência
O Estado do Mato
Grosso do Sul fundou a
primeira representação
da Lamurgem - Liga Acadêmica de Medicina de
Urgência e Emergência.
O movimento de formatação das Ligas Acadêmicas pelo país tem crescido
progressivamente e agora também faz parte das metas da Abramurgem.
Anteriormente à Lamurgem-MS, duas ligas se destacaram pelo seu pioneirismo: a Liga Acadêmica de Medicina de Urgência do São Francisco (LAMUSF) e a Liga Acadêmica de Urgência e Emergência do Pará (LAUEP).
Agora, a LAUEP agrega-se também à Abramurgem, sob a batuta do Prof.
Redson Ruy da Silva, Diretor Científico da Abramurgem-PA e Coordenador
da LAUEP.
De acordo com o idealizador das Lamurgems e Presidente da Abramurgem Regional-MS, Dr. Antonio Pedro Lucas Bittencourt, o principal objetivo
deste movimento é melhorar o atendimento médico prestado à população,
além de preparar com mais qualidade os acadêmicos.

Anhembi Morumbi promove
fórum Internacional com apoio
da Abramurgem
No dia 28 de outubro de 2009, o Grupo Laureate
International Universities e o American Heart Association promovem o “Anhembi Morumbi University
Emergency Cardiovascular Care - Curriculum Design Forum”. O evento, que tem apoio da SBCM, da
Abramurgem e da Sociedade Brasileira de Cardiologia, discute o currículo de Medicina de Emergência na
América Latina e a introdução do CPR e do ECC no
currículo dos cursos de Ciências da Saúde. O fórum
terá a presença de conceituados especialistas brasileiros, como o Dr. Sérgio Timerman, Presidente da Abramurgem Regional-SP e Diretor de Medicina e Ciências
da Saúde da Universidade Anhembi Morumbi, e o Dr.
Antonio Carlos Lopes, Presidente da Abramurgem.
Recebe também os convidados internacionais, Dra. Jo
Haag, Diretora de Treinamento Global de Programas
de ECC, Dr. Francisco Gutierrez, Vice-Presidente de
Medicina e Ciências da Saúde da Laureate Education
e Dra. Cynthia Sanner, Diretora de Educação e Desenvolvimento Global da Produção.
Informações pelo telefone: (11) 2790-4500

5º Congresso Internacional de Medicina de Urgência
Quem não conseguiu se inscrever para
o 5º Congresso Internacional de Medicina
de Urgência, que acontece de 16 a 18 de
outubro no Anhembi em São Paulo, terá
mais uma oportunidade. As inscrições serão reabertas no local do evento a partir
das 7h do dia 16 de outubro. O CongresArte Cartaz 5º Congresso PDF.pdf 3/6/2009 16:43:21

10º Congresso Brasileiro
de Clínica Médica

1º Congresso Brasileiro
de Medicina Paliativa e Dor
4º Congresso Nacional das
Ligas Acadêmicas de Clínica Médica
16 a 18 de outubro de 2009
Centro de Convenções Anhembi São Paulo SP
Concurso para Área de Atuação em Medicina de Urgência

14 e 15 de outubro de 2009
CETES HCor São Paulo SP
II Curso de Simulação em Medicina de Urgência - SIMURGEM

Informações, inscrições e envio de trabalhos:

Patrocínio:

www.sbcm.org.br/brasileiro2009
Secretaria Executiva:

tel. (11) 3849-0379
fax (11) 3945-6818
www.meetingeventos.com.br

Realização:

so é organizado pela Abramurgem e pela
Sociedade Brasileira de Clínica Médica e
deve reunir cerca de 5 mil participantes.
Já estão confirmadas as presenças de
convidados internacionais, entre eles, o
Professor Lee Goldman, editor do Cecil
- Tratado de Medicina Interna e Vice-Presidente da Faculdade de Ciências da Saúde
da Universidade de Columbia (USA). Também estará presente o Dr. Renato Delascio
Lopes, PhD, Master in Clinical Research,
Professor Adjunto da Duke University e
Editor Associado do American Heart Journal. O especialista irá abordar os aspectos
modernos da anticoagulação em medici-

na de urgência. Completam o quadro de
convidados, a Diretora da Divisão Clínica
e de Pesquisa em Trombose e Coagulação
da Universidade de Boston, Elaine Hylek
e a Diretora do Departamento de Estatística em Pesquisa Clínica do Duke Clinical
Research Institute, Karen Pieper, Prof. Dr.
Carlos Alberto Campanini, Assessor Científico do COEMCA/FAC e do Prof. Dr. Daniel Corsiglia, Coordenador do Comitê de
Ressuscitação Cardiopulmonar da Federação Argentina de Cardiologia.
Inscrições e informações através do site
www.sbcm.org.br/brasileiro2009
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