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Sala de Emergência

EDITORIAL

Ano de novos projetos
Início de um novo ano,
começo de muitos novos
projetos. Tem sido assim
a breve vida da Abramurgem, entidade que vem
se firmando rapidamente
como referência na área
da Medicina de Urgência
e Emergência no Brasil.
Hoje ela conta com 2.500
sócios, 19 regionais em
todo o país, 8 capítulos e
uma Liga Acadêmica Nacional, com aproximadamente 600 membros.
Em fevereiro, a Abramurgem passou a chancelar o primeiro Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Medicina de Urgência e Emergência do Brasil, promovido pelo Ipatre
(Instituto Paulista de Treinamento e Ensino) e reconhecido pelo
MEC.

Também estamos preparando, para 2011, um novo curso de
atualização profissional à distância, que será promovido em parceria com a Editora Atheneu. Neste curso interativo, o aluno poderá assistir às aulas pela internet.
Além disso, a Abramurgem trabalha na confecção do livro
“Urgências e Emergências nas Especialidades Médicas”, que conta com o apoio de várias sociedades médicas reconhecidas pela
AMB. Já são 51 capítulos escritos por profissionais destacados em
suas especialidades.
Então, para que os projetos da Abramurgem e suas regionais
possam continuar cada vez mais fortalecidos, esperamos contar
com a sua importante ajuda. A todos será encaminhado um boleto de cobrança com uma simbólica anuidade no valor de R$
50,00. Com isso, esperamos que a entidade se firme ainda mais
como promotora de cursos e eventos, além de se manter como
referência no cenário nacional.
Roberto Saad Jr.
Presidente da Abramurgem

Abramurgem realiza reunião de diretoria

No último dia 24 de fevereiro foi realizada, em São Paulo (SP),
a primeira reunião de 2011 da diretoria executiva da Abramurgem. Estiveram presentes os doutores Roberto Saad Jr., presidente da entidade, Hélio Penna Guimarães, vice-presidente, João Pádua Manzano, tesoureiro, e Marcio Botter, editor do jornal Sala
de Emergência.

Durante a reunião, os presentes discutiram alternativas para
a capacitação de recursos e fizeram um balanço das publicações
editadas pela Abramurgem em 2010, avaliando, inclusive, o desempenho do seu portal na internet.
Também foram traçados os novos projetos que devem ser lançados pela entidade em 2011. Um deles é a promoção do Curso
de Pós-Graduação em Urgência e Emergência, que já iniciou sua
primeira turma em Goiás (GO) e é fruto de um acordo entre a
Abramurgem e o Ipatre (Instituto Paulista de Treinamento e Ensino).
Outro tema de destaque na reunião foi a realização do primeiro Simpósio Internacional de Medicina de Urgência e Emergência, que acontecerá simultaneamente ao 11º Congresso Brasileiro
de Clínica Médica, de 26 a 29 de outubro, na cidade de Curitiba
(PR).
Por fim, a diretoria atualizou os preparativos para o lançamento do livro “Urgências e Emergências nas Especialidades Médicas”. A obra já conta com apoio de cerca de 30 sociedades de
especialidade reconhecidas pela AMB que ajudaram a elaborar os
mais de 50 artigos já finalizados.
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Abramurgem funda
regional no Ceará
A Associação Brasileira de Medicina
de Urgência e Emergência consolidou, em
janeiro de 2011, mais uma regional, agora
no Estado do Ceará. Quem assume como
presidente da Abramurgem Regional-CE
é o Dr. Cristiano Walter Morais Rôla Júnior, fundador do SAMU no Estado, professor da Faculdade Christus e professor
colaborador da Universidade Federal do
Ceará. De acordo com ele, o Estado tem
uma série de carências na formação dos
profissionais que atuam na área das Urgências e Emergências. “Aqui a capacitação é oferecida apenas para um grupo
muito restrito de profissionais. O que
queremos com a Abramurgem é permitir uma facilitação ao acesso de cursos e
eventos que possam atualizar e capacitar
melhor aqueles que atuam com Urgências
e Emergências”, explica.

Consolidada Regional da
Abramurgem na Paraíba
Com objetivo de estar representada
em todos os Estados da União, a Abramurgem funda, em janeiro de 2011, uma
nova regional na Paraíba. Assume como
presidente o Dr. Felipe Gurgel de Araújo, que é especialista em Clínica Médica e atua no atendimento de urgência e
emergência do Hospital Municipal de
Mangabeiras, em João Pessoa. Para ele,
a Abramurgem irá contribuir muito com
os profissionais locais no sentido de fomentar a realização de cursos e eventos.
“A Medicina de Urgência e Emergência é
tocada praticamente de forma artesanal
aqui no Estado. A gente percebe que os
profissionais não têm o devido preparo.
Então o que buscamos de imediato é melhorar a capacitação de todos aqueles que
trabalham na área”, afirma.

Associe-se
Para inscrições a partir de 03/01/2011
será cobrada a taxa de R$30,00.

A associação de acadêmicos é gratuita.

www.abramurgem.org.br



Inscrições abertas para o 11º Congresso Brasileiro
de Clínica Médica
Já é possível se inscrever através de
depósito bancário ou DOC para a 11ª
edição do Congresso Brasileiro de Clínica
Médica, que acontece de 26 a 29 de outubro de 2011, na cidade de Curitiba (PR).
O local escolhido para sediar o congresso
foi o campus da Universidade Positivo e
o Centro de Convenções Expo-Unimed, uma estrutura que propiciará a realização de
atividades em 14 auditórios simultaneamente. Como parte da programação do evento,
a Abramurgem irá organizar seu 1º Simpósio Internacional de Medicina de Urgência e
Emergência, cujo programa científico está sendo formatado.

Trabalhos científicos
Também estão abertas as inscrições de trabalhos científicos de tema livre. A data
limite para o envio dos resumos é dia 19 de agosto de 2011. Os trabalhos aprovados e
selecionados serão expostos ao público através de apresentação oral e pôster.
Para mais informações, veja o regulamento completo no site
www.congressosbcm2011.com.br.

Cursos Pré-Congresso*
•
•
•
•
•

Curso de Perícias Médicas
Temas relevantes da Medicina Ambulatorial
As grandes síndromes: significância clínicas e desfechos
Geriatria para o clínico
SAVC - Suporte Avançado de Vida em Cardiologia

Todos os cursos têm vagas limitadas e serão realizados mediante inscrição prévia
pelo site www.congressosbcm2011.com.br.
*A inscrição para quaisquer dos cursos é independente da inscrição realizada para o
11º Congresso Brasileiro de Clínica Médica.

Viagem e Hospedagem
A agência oficial do evento (Diamante Turismo) oferece aos participantes descontos
especiais para hospedagem, além de tarifas diferenciadas nos pacotes aéreos.
Garanta já o seu lugar!

Abertas as inscrições para o concurso de Título de Especialista em
Clínica Médica
Já é possível se inscrever para realização dos concursos de Título de Especialista em
Clínica Médica e Certificado na área de Atuação em Medicina de Urgência. Os exames
serão aplicados dia 28 de outubro de 2011 durante o 11º Congresso Brasileiro de Clínica
Médica, na cidade de Curitiba (PR).
Segundo resolução n° 1.772/2005 do Conselho Federal de Medicina, aqueles que
possuem Título de Especialista em Clínica Médica e Certificado de Área de Atuação
em Medicina de Urgência obtidos em concursos realizados a partir de 01 de janeiro
de 2006, precisam renovar o documento a cada 5 anos. A renovação é optativa para os
médicos que obtiveram os documentos até 31 de dezembro de 2005.
Inscreva-se pelo site www.sbcm.org.br


A seção “Como Diagnosticar e Qual a
Melhor Conduta” é um espaço dedicado para
tratar dos mais variados temas na esfera da
emergência médica abordados de forma simples e direta, com dicas e sugestões voltadas
para o profissional de formação generalista
que atua nas urgências e emergências médicas. Nesta e nas próximas edições, contaremos com a participação e colaboração de
serviços de reconhecido mérito e também
das sociedades científicas.

COMO DIAGNOSTICAR E
QUAL A MELHOR CONDUTA
Nas Exacerbações da
Asma?
As exacerbações da asma são reconhecidas como episódios de piora dos sintomas de
asma (dispnéia, opressão torácica, tosse com
ou sem sibilância) que requerem mudança imediata do tratamento. As exacerbações
graves (EXG) são episódios de deterioração
da asma que requerem, por parte do paciente
(consulta de urgência) e do médico, uma atitude urgente para evitar um desfecho mais sério (internação e até mesmo óbito).
Embora não exista uma definição de consenso para a EXG, alguns autores consideram
que esta deve ser definida por despertares
noturnos frequentes (≥2 vezes/semana), e/ou
necessidade crescente de broncodilatadores
(BD) de resgate (salbutamol ou albuterol)
para alívio sintomático (≥ 8 vezes/dia) associados a um VEF1 (volume expiratório forçado no primeiro segundo) ≤ 60% do previsto
após 2 jatos de salbutamol para aqueles que,
a critério médico, necessitem de tratamento
com corticóide sistêmico.
Como a espirometria nem sempre é possível, o critério médico deve prevalecer. É importante observar que essa definição não inclui sibilos uma vez que a ausência deles, por
si só, pode indicar gravidade.
Uma vez estabelecido o diagnóstico, seja
por critério clínico apenas ou por medida objetiva, o tratamento inclui a administração repetida de um BD de início rápido (2 a 4 puffs
a cada 20 minutos na primeira hora), oxigenioterapia suplementar se necessário e a administração de corticosteróide sistêmico [via
oral (0.5 a 1.0 mg de prednisolona/kg/ dia) ou
intravenosa (300 a 400 mg de hidrocortisona
em doses divididas nas 24 hs) por sete a 10
dias].
Profa. Dra. Marcia Margaret Menezes
Pizzichini, MD, PhD
Presidente do Comitê de Asma da SBPT
Coordenadora do Programa de PósGraduação em Ciências Médicas da
Universidade Federal de Santa Catarina
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Abramurgem promove primeiro Curso de Pós-Graduação
em Urgências e Emergências do Brasil
No último dia 26 de fevereiro teve início, na cidade de Goiânia (GO), o primeiro Curso de
Pós-Graduação em Urgências
e Emergências do Brasil, promovido pelo Ipatre (Instituto
Paulista de Treinamento e Ensino) e chancelado pela Abramurgem.
Trata-se de um curso focado na aplicabilidade prática dos
conceitos, permitindo aprimoramento científico, sem interfeDr. Hélio Penna Guimarães ministra aula inaugural do
Curso de Pós-Graduação em Urgências e Emergências
rir nas atividades profissionais
dos médicos que atuam na área.
O curso lato sensu tem duração de um ano e meio e fechou sua primeira
turma com 40 alunos. O Dr. Hélio Penna Guimarães, coordenador nacional
do curso, ministrou a aula inaugural, que tratou da importância da formação
em Medicina de Urgência e Emergência e da simulação aplicada à Medicina
de Urgência e Emergência. “A Abramurgem Regional-GO teve a iniciativa e
garra de desencadear este processo”, afirmou Guimarães.
As aulas acontecem aos finais de semana e os alunos também cumprem,
como parte do programa científico, 400 horas de atividades de imersão, que
correspondem a cursos como ACLS e ATLS. O diploma tem reconhecimento
do MEC.
Mais informações pelo site www.ipatre.com.br

SBCM realiza 5ª edição do Simurgem
As inscrições estão abertas para a 5ª edição
do Simurgem, Curso de Simulação em Medicina de Urgência e Emergência, que será realizado dias 28 e 29 de maio de 2011 no Centro
de Ensino Treinamento e Simulação do Hospital do Coração, em São Paulo. Através das
ferramentas de simulação, o curso substitui
experiências de pacientes reais por situações
orientadas, reproduzidas artificialmente em
cenários ou manequins, evocando aspectos
da realidade médica de maneira interativa.
Inscreva-se através do site www.sbcm.org.br/simurgem

Capítulo Brasileiro do ACP realiza 2º Annual
Meeting
No dia 27 de outubro, na cidade
de Curitiba, o Capítulo Brasileiro
do ACP realiza o Annual Meeting
2011 que terá como temas centrais
a Informática e a Medicina. Também oferece uma programação direcionada para estudantes, que irá
abordar: Como Ler e Interpretar
Artigos Científicos, Como Fazer uma Apresentação Científica, Medicina
Interna como Carreira nos EUA e no Brasil, Estudar no Exterior - Prós e
Contras.
Para mais informações, visite o site www.congressosbcm2011.com.br.

