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Abramurgem debaterá tópicos de Medicina de Urgência e
Emergência durante o 11º Congresso Brasileiro de
Clínica Médica
mil participantes e convidados internacionais, como a Dra. Tanveer P. Mir, do Long
Island Jewish Medical Center (USA), a
Dra. Virginia L. Hood, da Universidade de
Vermont (USA) e a Dra. Prathibha Varkey,
do Departamento de Medicina Preventiva, Ocupacional e Aeroespacial da Mayo
Clinic de Minnesota (USA).
O local escolhido para sediar o congresso foi o campus da Universidade Positivo e o Centro de Convenções ExpoUnimed, uma estrutura que propiciará a
realização de atividades em 14 auditórios
simultaneamente.
Para saber mais, basta acessar o site
www.congressosbcm2011.com.br

Trabalhos científicos
Interior do teatro do Expo-Unimed, que será sede do 11º Congresso Brasileiro de Clínica Médica

De 27 a 29 de outubro a Abramurgem irá realizar, na cidade de Curitiba (PR), uma
série de debates que irão abordar temas de interesse dos profissionais que atuam nos
pronto-socorros e salas de emergência. O evento está inserido na programação da 11ª
edição do Congresso Brasileiro de Clínica Médica, para o qual são esperados mais de 5
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EDITORIAL
Neste ano de 2011, nosso trabalho (e esforço
conjunto) tem como meta central sedimentar a atuação da Abramurgem em todo o território nacional,
além de promover projetos que visem a atualização
e reciclagem do profissional da área.
Com este objetivo, estamos empenhados na
confecção do livro “Urgências e Emergências nas
Especialidades Médicas”, que já conta com o apoio
de várias sociedades médicas reconhecidas pela
AMB e tem mais de 50 capítulos escritos por profissionais destacados em suas especialidades. Também esperamos para o segundo semestre a realização de um novo curso de atualização profissional à
distância, que será promovido em parceria com a

Editora Atheneu.
Mas além destas novidades, destacamos como atividade principal do ano a participação no 11º Congresso Brasileiro de Clínica Médica, que acontece de 26 a 29
de outubro em Curitiba, no Paraná. Nos vários dias de evento, a Abramurgem irá
promover a discussão de temas relacionados às urgências e emergências médicas,
como Crise Hipertensiva, Síncope de Origem Cardíaca, Crise Tireotóxica, Sepse,
Isquemia Mesentérica, Abdome Agudo, entre tantos outros. Além disso, estarão
em pauta assuntos de interesse do profissional que ultrapassam a esfera da atuação
médico-paciente, como Gestão em Pronto-Socorro.
Espero contar com a presença de todos neste importante congresso que irá incentivar, não apenas a reciclagem profissional, mas especialmente a troca de experiências entre todos nós que tanto batalhamos pela valorização desta área de
atuação tão importante na Medicina.
Roberto saad Jr.
Presidente da Abramurgem

Diretoria da Abramurgem promove assembléia geral ordinária

Prof. Dr. Roberto Saad Jr. durante assembléia geral ordinária da Abramurgem

No dia 07 de abril de 2011, a
Abramurgem convocou seus associados para assembléia geral ordinária da entidade. Entre os participantes estiveram os doutores Roberto
Saad Jr, presidente da Abramurgem,
Marcio Botter, editor do jornal Sala
de Emergência e Mario da Costa
Cardoso Filho, secretário executivo
da Abramurgem.
Os temas debatidos foram a prestação de contas administrativas referentes ao ano anterior, o balanço patrimonial e o resultado econômico de
2010, além de outros temas gerais.

A Fisioterapia na Urgên

Fisioterapeuta Denis Correa, Diretor
do Departamento de Fisioterapia da
Abramurgem

Denis Correa é fisioterapeuta especializado na área de Fisioterapia em Pneumologia pela Unifesp/EPM. Desde a fundação da Abramurgem, ocupa o cargo de
Diretor do Departamento de Fisioterapia
da entidade, além de ser também Diretor
Operacional do Instituto Paulista de Treinamento e Ensino (IPATRE). Hoje atua na
área de Fisioterapia em Terapia Intensiva,
como instrutor dos cursos da American
Heart Association e membro revisor da
versão em português das Diretrizes 2010
do Suporte Básico de Vida do AHA. Ele
conversou com o Jornal Sala de Emergência sobre a atuação do Fisioterapeuta
nos serviços de Urgência e Emergência
no Brasil e a formação do profissional que
atua na área. Veja abaixo os principais
trechos:
SE - Como é a atuação do Fisioterapeuta nos serviços de urgência e emergência?
Denis Correa - Atualmente o fisioterapeuta integra serviços hospitalares
de atendimento a urgência e emergência
(pronto-socorro e pronto atendimento)
somente em alguns médios ou grandes
hospitais, baseados em políticas de gestão
que avaliam a redução ou otimização do
tempo de internação e alta dos pacientes
que são admitidos nestas unidades.
A atuação do Fisioterapeuta no pronto
socorro é ampla e normalmente está relacionada a: oxigênioterapia, assistência
ventilatória mecânica invasiva e não in-
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ncia e Emergência - Pelo olhar de Denis Correa
vasiva (AVM, AVMNI), fisioterapia respiratória, fisioterapia motora e suporte
básico de vida, quando treinados e certificados.
Vários são os trabalhos publicados
que destacam a diminuição do tempo
total de internação quando o paciente
é submetido à fisioterapia desde o momento de sua entrada no hospital. Isso
gera benef ícios diretos ao paciente e
economia de recursos hospitalares visto
que a relação custo-benef ício em manter um fisioterapeuta nas unidades de
pronto atendimento é baixa comparada
a gastos com medicamentos, ventilação
mecânica prolongada, entre outros.
SE - Qual a importância de equipe
multidisciplinar no atendimento?
Denis Correa - Uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de
bom nível acadêmico, aliada à experiência prática, resulta em benef ícios diretos
ao paciente, à toda estrutura hospitalar
e à comunidade em geral.
Creio que o serviço ideal é aquele em
que todos os profissionais conseguem
interagir de forma sincronizada, respeitando os princípios éticos, em que cada
membro utiliza suas técnicas e procedimentos dentro de suas habilitações profissionais, sem invadir atos privativos de
cada membro e sempre decidindo em
consenso o que é melhor para o paciente.
Com a evolução técnico-científica
que as profissões na área da saúde estão
experimentando, é praticamente impossível que apenas uma ou duas categorias
profissionais resolvam todos os problemas enfrentados diariamente nos pronto-socorros. Hoje em dia, em alguns
hospitais, as equipes não são apenas formadas por médicos e enfermeiros. Além
do fisioterapeuta, temos visto também
dentistas, nutricionistas, entre outros.
SE - Quais são os problemas mais
comuns atendidos pelo fisioterapeuta
nos pronto-socorros e salas de emergência?
Denis Correa - Normalmente o fisioterapeuta é convocado pela equipe
médica para colaborar no atendimento

a pacientes em insuficiência respiratória aguda, pneumotórax, assistência
ventilatória invasiva ou não, parada cardiorrespiratória (PCR), edema agudo de
pulmão, crise asmática, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), insuficiência cardíaca congestiva (ICC), sepse,
trauma, entre outras situações clínicas.
SE - Como deve ser a conduta do
profissional em Fisioterapia no atendimento de urgência e emergência?
Denis Correa - Deve ser baseada
em rígidos princípios éticos, formação e
especialização contínua, esclarecimento sobre suas habilidades e habilitações
profissionais aos demais membros das
equipes e, acima de tudo, profundo respeito pelo ser humano que está sendo
tratado.
SE - Como o senhor avalia a formação do especialista (fisioterapeuta)
para o atendimento de urgência hoje
no Brasil?
Denis Correa - Infelizmente, a situação da formação profissional de fisioterapia em urgência e emergência no Brasil não difere muito das outras profissões
da área da saúde. São vários os cursos
oferecidos nesta área, mas poucos são
os que realmente formam o profissional
com as competências necessárias à atuação no dia a dia.
Acredito que deveriam haver matérias obrigatórias comuns a todos os
profissionais da área da saúde durante a
graduação, tais como suporte básico de
vida, atendimento pré-hospitalar e primeiros socorros, por exemplo.
A Abramurgem surge neste cenário
como uma referência para sugerir caminhos e diretrizes para a melhor formação multiprofissional na área da saúde,
pois desde o inicio, os fundadores desta
associação, personificados pelos doutores Antonio Carlos Lopes, Hélio Penna
Guimarães e Roberto Saad, manifestaram profundo respeito às demais profissões da saúde, e a Fisioterapia participa
desta empreitada desde a fundação. É
neste ambiente de excelência profissional que esperamos colaborar com a formação do fisioterapeuta.

Associe-se
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CURTAS
- De 14 a 16 de abril o presidente da
Abramurgem, Prof. Dr. Roberto Saad Jr,
participou da quinta edição do Programa de Educação Continuada “Atualização em Cirurgia Geral, Emergência e
Trauma”, organizado pela Faculdade de
Medicina da USP. Durante o evento, que
foi realizado no hotel Maksoud Plaza, em
São Paulo (SP), Saad Jr. ministrou aula sobre o “Controle de Danos no Trauma do
Tórax”.
- De 27 a 30 de abril, o Prof. Dr. Roberto Saad Jr. esteve presente no “Cirurgia
2011”, congresso que está em sua vigésima edição e teve como temática central
“O Cirurgião Geral e os Desafios Tecnológicos”. Saad Jr. proferiu palestras sobre o
modelo atual da residência em cirurgia e a
responsabilidade civil do médico. O evento foi promovido pelo Colégio Brasileiro
de Cirurgiões e realizado no Expominas,
em Juiz de Fora (MG)
- Acontece em Manaus (AM), de 25 a
28 de maio, o XVII Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica - Tórax 2011,
promovido pela Sociedade Brasileira de
Cirurgia Torácica, Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia e Associação
Amazonense de Pneumologia e Cirurgia
Torácica. O Prof. Dr. Roberto Saad Jr. será
coordenador da seção sobre Trauma Torácico, que ocorrerá dia 25 de maio no
Salão Imperial do Tropical Hotel. Mais
informações no site:
www.torax2011.com.br.
- De 16 a 18 de junho a Santa Casa
de Misericórdia de São Paulo realiza a II
Jornada do Departamento de Cirurgia,
que discutirá o tema central “Oncologia
em Cirurgia: o que há de novo?”. O Dr.
Roberto Gonçalves, Secretário da Abramurgem, participa da mesa redonda sobre “Cabeça e Pescoço e Metástase Pulmonar”, e o Dr. Marcio Botter, editor do
jornal Sala de Emergência, preside a conferência sobre “Métodos de Estadiamento
do Câncer de Pulmão”, a ser apresentada
pelo Dr. Vicente Dorgan Neto, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo. O enfoque temático envolve
várias especialidades e áreas de atuação,
como cirurgia do Aparelho Digestivo,
Coloproctologia, Urologia, Cirurgia do
Tórax, Neurocirurgia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Cirurgia Vascular, Cirurgia
Plástica, Radiologia, Oncologia Clínica e
Transplantes.
Para mais informações, acesse o site:
www.somaeventos.com.br/cirurgiaoncologica


COMO PREVENIR E QUAL A
MELHOR CONDUTA
Em relação aos acidentes
provocados por animais
aquáticos
As atividades de lazer em ambientes
aquáticos e a pesca profissional ou
amadora predispõem acidentes por
animais de água doce ou salgada.
Cerca de 50% dos acidentes em áreas
litorâneas são causados por ouriçosdo-mar. Quando pisados, estes têm
seus espinhos inseridos na pele e
a retirada é dif ícil e sempre muito
dolorosa. Os acidentes por ouriços-domar no Brasil são apenas traumáticos,
não havendo envenenamento. A
prevenção seria possível com o uso de
cartazes explicativos.
O segundo grupo é o dos cnidários
(águas-vivas e caravelas). O contato
causa dor intensa e necrose cutânea
por ação de toxinas presentes nas
células de defesa, os cnidócitos.
Caravelas e águas-vivas aparecem
esporadicamente nas praias e causam
acidentes de dif ícil prevenção, pela
dificuldade de se avistar os animais.
O tratamento é feito com compressas
de água do mar gelada e banhos de
vinagre comum no ponto do contato.
Banhistas podem pisar em
pequenos bagres desprezados por
pescadores, mas os pescadores são as
principais vítimas. Os bagres têm três
ferrões e são os principais causadores
de acidentes (nos rios e lagos são
chamados de mandis). As arraias
apresentam até 4 ferrões recobertos
por toxinas na cauda e os peixesescorpiões (mamangás) podem causar
fenômenos sistêmicos.
O tratamento é feito pela imersão
do local em água quente por 30-90
minutos, o que traz alívio pelo efeito
vasodilatador conferido pelo calor
(os venenos de peixes têm efeito
vasoconstritor). A prevenção é feita
por cuidados ao desembarcar peixes,
ao retirá-los das redes, limpá-los e
quando da retirada destes dos anzóis.
Vidal Haddad Jr
Dermatologista e Professor
da Faculdade de Medicina da
Universidade Estadual Paulista de
Botucatu (Unesp)
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Inscreva-se para o concurso para Certificado de Área de
Atuação em Medicina de Urgência
Estão abertas as inscrições para a realização dos concursos para Certificado na
área de Atuação em Medicina de Urgência e Título de Especialista em Clínica Médica. 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. Durante este
período, é necessário acumular 100 pontos (com pontuação máxima de 40 pontos/
ano) por meio de participação em diferentes atividades de atualização credenciadas pela CNA (Comissão Nacional de Acreditação). A renovação é optativa apenas
para os médicos que obtiveram os documentos até 31 de dezembro de 2005.
Informações pelo site www.sbcm.org.br
4ª edição do ISTA traz ao Brasil importantes pesquisadores em
Trombose e Anticoagulação

Alguns dos mais renomados pesquisadores no
campo da trombose e anticoagulação já confirmaram presença no “IV Simposium of Trombosis and
Anticoagulation - ISTA” que, este ano, será realizado nos dias 20 e 21 de outubro, no Hotel Stela
Maris, em Salvador (BA).
“Será uma oportunidade única para os médicos
brasileiros interagirem com os especialistas que geram a literatura e o conhecimento emergente neste campo”, afirma o Dr. Renato Lopes, professor da Divisão
de Cardiologia da Faculdade de Medicina da ‘Duke University’ e organizador do
evento.
Patrocinado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica Thomaz de Carvalho
(BCRI), pelo “Duke Clinical Research Institute (DCRI)” e pelo Hospital do Coração (HCOR), o ISTA tem presença confirmada de especialistas norte-americanos e
canadenses, além de, pelo menos, dez pesquisadores brasileiros que irão abordar a
evolução desse campo específico no Brasil.
De acordo com Renato Lopes, esses convidados estão sendo selecionados para
representarem as várias regiões do país, já que a situação clínica refletida pelos fenômenos tromboembólicos está vindo à baila com muita frequência em diferentes
especialidades médicas e em todo o território nacional.
Informações em breve pelo site: www.ista2011.com.br
Presidente da Abramurgem lança 2ª edição do livro
“Cirurgia Torácica Geral”

Cirurgia Torácica Geral
Autores: Roberto Saad Junior,
Walter Roriz de Carvalho, Manoel
Ximenes Netto e Vicente Forte
Editora: Atheneu
Páginas: 1.058

No dia 27 de maio, o Prof. Dr. Roberto Saad Jr. participou do lançamento oficial da segunda edição do livro “Cirurgia
Torácica Geral”, que aconteceu durante o
XVII Congresso Brasileiro de Cirurgia Torácica (Tórax 2011), em Manaus (AM). A
obra, editada pelos doutores Roberto Saad
Junior, Walter Roriz de Carvalho, Manoel
Ximenes Netto e Vicente Forte, trata do
progresso atual da especialidade, contemplando a necessidade de conhecimento
cada vez maior dos cirurgiões torácicos
em atividade no Brasil. Sendo o terceiro
livro do gênero no mundo, é dividido em
9 partes e 70 capítulos escritos por 120 colaboradores.

