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I Congresso Internacional de Medicina de Urgência e
Emergência
Em outubro de 2010, a Abramurgem realiza, na cidade de São Paulo, o I Congresso
Internacional de Medicina de Urgência e Emergência. Pág. 2

Abramurgem promove 1º Encontro dos Presidentes das
Regionais
Acontece no mês de março, na cidade de São Paulo, o 1º Encontro dos Presidentes das
regionais da Abramurgem. Pág. 2
Abramurgem promove mais uma
edição do Simurgem

III Simpósio Internacional de
Trombose e Anticoagulação

As inscrições já estão abertas para a terceira edição do Curso de Simulação em Medicina de Urgência
e Emergência (Simurgem), que acontece dias 14 e 15
de abril. Pág. 3

Acontece em São Paulo, no Mês de outubro, o III
Simpósio Internacional de Trombose e Anticoagulação. No evento estarão presentes 20 convidados internacionais. Pág. 4
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Palavra do Presidente
A Medicina de Urgência e Emergência
no Brasil
A Abramurgem nasce em
um momento crucial da realidade da Medicina de Urgência e
Emergência no Brasil. Os diversos profissionais, médicos e nãomédicos, que atuam nessa área
não tinham, até então, entidade
forte e bem estruturada que os
representasse. Com esse objetivo,
foi criada em 2009 sob as asas da
academia, a Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência, respeitando a premissa de que a formação do médico é feita na escola médica, onde se constrói e
divulga o conhecimento. Em menos de um ano de vida, a
entidade ultrapassa a marca dos 2 mil associados e conta
com 14 Regionais em todo o país, lideradas por especialistas de renome que têm atuação importante na área da Medicina de Urgência e Emergência, além de currículo acadêmico de alto nível. O compromisso com a divulgação do
conhecimento acadêmico, associativo e profissional, faz
com que a Abramurgem mantenha importantes canais de
comunicação com seus associados: um portal na internet,
boletins eletrônicos quinzenais e jornal bimestral. A excelência do trabalho proposto pela Associação permite que,
em tão pouco tempo, já esteja ombreada com as principais
entidades associativas nacionais e tenha conquistado, inclusive, reconhecimento internacional.
Mas, como toda grande empreitada, as críticas felizmente surgem, o que mostra a importância da política
da Abramurgem que busca, dentro da ética e da moral, o
compromisso com a comunidade médica e não médica.
Pessoas sem titulação acadêmica - embora alguns profissionalmente competentes em áreas extremamente restritas
- desconhecem a abrangência da Urgência e Emergência e
se empenham em defender questões que não representam
a verdadeira base do trabalho a que se pretende a Abramurgem. Acreditamos que, mais importante do que pensar em fazer da Medicina de Urgência e Emergência uma
nova especialidade médica, é preciso trabalhar em favor
da humanização na Medicina, do resgate da relação médico-paciente e da democratização do conhecimento, com
foco na melhoria da formação profissional através de programas teóricos e práticos de reciclagem e atualização. Por
isso, entre suas várias iniciativas, como eventos e simpósios, a entidade promove o Prourgen, programa de atualização profissional à distância, e o Simurgem, curso prático
que utiliza técnicas de simulação com manequins e robôs
de alta tecnologia para treinar habilidades, ética e atitudes
com o testemunho da presença daqueles que realmente
conhecem a Medicina de Urgência e Emergência.
Um trabalho com a estrutura almejada e realizado com
responsabilidade, é a principal característica da Abramurgem, que vem sendo construída graças à dedicação dos
profissionais que integram a entidade e apoio das várias
Sociedades de Especialidade pertencentes ao Conselho de
Especialidades da AMB. Contando com o respaldo de todos e sempre respeitando seus paradigmas, a Abramurgem
certamente irá crescer além das próprias expectativas.
Antonio Carlos Lopes



Sala de Emergência

Abramurgem promove I Congresso de
Medicina de Urgência e Emergência
Em outubro de 2010, a Abramurgem realiza, na cidade de São Paulo, o I
Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência da Abramurgem. O evento, que conta com a participação de especialistas brasileiros e internacionais, discute os principais temas e atualidades envolvendo a Medicina
de Urgência e Emergência no Brasil e no mundo. O presidente do congresso,
Dr. Hélio Penna Guimarães, está envolvido na elaboração do programa científico juntamente com a participação dos presidentes das Regionais e Sociedades de Especialidade afins.
Mais informações em breve no site www.abramurgem.org.br

1º Encontro dos Presidentes das
Regionais em março
Acontece no mês de março, na cidade de São Paulo, o 1º Encontro dos
14 presidentes das Regionais da Abramurgem, onde serão discutidos os
eixos estratégicos para viabilização das metas da entidade e as políticas
relativas à Medicina de Urgência e Emergência no Brasil. O evento será
aberto para profissionais pertencentes à área da saúde.
Mais informações em breve no site www.abramurgem.org.br

Abramurgem realiza curso de pós-graduação
Em parceria com o Centro de Ensino, Treinamento e Simulação do
Hospital do Coração (CETES/HCor) e o Instituto Paulista de Treinamento
e Ensino (Ipatre), a Abramurgem inicia, já no segundo semestre de 2010, o
curso de pós-graduação Lato Sensu em Medicina de Urgência e Emergência, com reconhecimento dos órgãos competentes.

Abramurgem promove mais uma edição do Simurgem
res do VIII Congresso Paulista de Clínica
Médica,
realizado
dias 16 e 17 de abril
na Fecomercio (São
Paulo-SP).
Em 2009, o Simurgem teve excelente avaliação entre
os 50 participantes
que puderam treinar habilidades em
atendimento de urgência e emergência
utilizando modernos
manequins e robôs
Alunos do Simurgem utilizam laboratório e equipamentos de alta tecnologia do
CETES/HCor
de alta tecnologia.
Por conta desse sucesso, a SBCM também
As inscrições já estão abertas para a irá promover novas edições do curso em
terceira edição do Curso de Simulação outros Estados da Federação, através de
em Medicina de Urgência e Emergência uma parceria com o Instituto Paulista de
(Simurgem), que acontece dias 14 e 15 de Treinamento e Ensino (Ipatre).
De acordo com o Coordenador do Siabril no Centro de Ensino, Treinamento e Simulação do Hospital do Coração murgem e Vice-Presidente da Abramur(CETES/HCor), em São Paulo. O curso, gem, Dr. Hélio Penna Guimarães, os temas
promovido pela Abramurgem, SBCM e abordados vão desde as arritmias, a resHCor, faz parte das atividades prelimina- suscitação cardiopulmonar, a anafilaxia e

De 29 de agosto a 03 de setembro, a Sociedade Brasileira de Clínica
Médica, com apoio da Abramurgem, promove a quarta edição do Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica. Trata-se de um curso de
imersão com duração de uma semana que tem como objetivo a atualização
em Clínica Médica com foco no aprimoramento do exercício da Medicina.
Especialistas de renome tratarão de temas como infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, cardioembolismo, asma, diabetes, síndrome
metabólica, doença inflamatória intestinal, lupus, insuficiência renal aguda, entre outros.
Mais informações em breve no site www.sbcm.org.br

Associe-se gratuitamente
www.abramurgem.org.br

Mais informações no site
www.sbcm.org.br/simurgem

Dr. Hélio Penna Guimarães, Coordenador do Simurgem,
em aula durante a 2ª edição do curso

Em menos de 1 ano, Abramurgem consolida 14 Regionais
Em abril de 2010, a Abramurgem completa um ano de vida. Desde sua
fundação, a entidade atingiu mais de 2 mil sócios e já conquistou reconhecimento nacional e internacional. Neste curto período de tempo, também consolidou 14 Regionais que já estão devidamente regulamentadas . Veja abaixo todas as representações da Abramurgem e seus respectivos presidentes:

Mais informações em breve no site www.abramurgem.org.br.

IV Curso de Reciclagem em Clínica Médica com
apoio da Abramurgem

a intoxicação, até assuntos diferenciados,
como o gerenciamento de crise, emergências endocrinológicas e hemorragias digestivas.
O Simurgem tem carga horária de 20
horas/aula e conta pontos para a aquisição
do Título de Especialista em Clínica Médica, do Certificado na Área de atuação em
Medicina de Urgência e para Certificação
de Atualização Profissional, necessária a
cada 5 anos, conforme resolução do CFM
em vigor desde janeiro de 2006.
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III Simpósio Internacional de Trombose e
Anticoagulação acontece em outubro
Acontece em São Paulo, no mês de outubro, o III Simpósio Internacional de Trombose e Anticoagulação. No evento estarão presentes 20 convidados internacionais que
irão debater o que há de mais novo em trombose e anticoagulação, além de discutir as
perspectivas futuras sobre o tema. Em sua última edição, realizada em 2009, o evento
reuniu no Maksoud Plaza (São Paulo-SP) cerca de 400 participantes. O simpósio, que
recebe apoio da Abramurgem, é fruto de uma parceria entre a Sociedade Brasileira de
Clínica Médica (SBCM), o Brazilian Clinical Research Institute (BCRI) e o Duke Clinical
Research Institute (DCRI).
Mais informações em breve no site www.sbcm.org.br.

Academia Sergipana de
Medicina lança Dicionário
de Médicos do Sergipe
No último dia 15 de dezembro, a Academia Sergipana de Medicina (ASM),
com apoio da Universidade Tiradentes,
lançou o livro “Dicionário Biográfico de
Médicos de Sergipe”. Organizado pelos
doutores Antônio Samarone de Santana,
Lúcio Antônio Prado Dias e Petrônio Andrade Gomes, traz centenas de registros
biográficos de médicos que nasceram ou
atuaram no Estado nos séculos XIX e XX.
O trabalho de levantamento de informações para confecção da obra teve duração
de quatro anos.

Mesa de abertura da segunda edição do Simpósio de Trombose e Anticoagulação, que reuniu 400 participantes em SP

Prourgen: modelo em educação
médica à distância contempla
5 mil participantes
O Programa de Atualização à distância em Medicina de Urgência (Prourgen),
desenvolvido pela Abramurgem e SBCM
em parceria com a Artmed Panamericana
Editora, tem excelente avaliação dos seus
5 mil participantes. Já na terceira edição,
o programa desenvolve conteúdos temáticos que vão desde a abordagem da insuficiência cardíaca no pronto socorro, até a
normatização da atividade profissional.
Mais informações através do site
www.semcad.com.br

Abramurgem consolida nova
regional em Minas Gerais
Sob regência do
médico clínico, Dr.
Oswaldo Fortini
Levindo Coelho, a
Abramurgem consolida uma nova
regional em Belo
Horizonte, Minas
Dr. Oswaldo Fortini Coelho,
Presidente da Abramurgem
Gerais. A entidade
Regional-MG
também anuncia
apoio ao VI Congresso de Clínica Médica de Minas Gerais e ao II Congresso de
Urgência e Emergência do Estado, eventos
que serão realizados em outubro de 2010.
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Estão abertas desde 10 de janeiro de
2010 as inscrições para o II Curso de
Atualização em Medicina de Urgência
do Hospital Metropolitano, promovido
pela Abramurgem Regional-PR. O curso,
que será realizado no auditório do CRM
de Maringá, terá início dia 10 de março.
Serão 10 módulos mensais, cada um com
duas horas de duração. O Dr. Hélio Penna
Guimarães, Vice-Presidente da Abramurgem, dará a aula inicial.

Os artigos assinados não refletem
necessariamente a opinião da
Abramurgem.

Informações pelo site:
www.cursomedicinadeurgencia.com.br
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