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Curso Básico de
Ventilação Mecânica
abre turmas para agosto

A Abramurgem promove, dias 24 e 25 de agosto no Hospital Santa Rita, em São Paulo (SP), a primeira edição do Curso
Básico de Ventilação Mecânica (VMURGEM). Voltado tanto
para médicos, como para enfermeiros e fisioterapeutas que
trabalham nos serviços de urgência e emergência, transporte de paciente grave e terapia intensiva, o curso tem como
objetivo introduzir conceitos básicos da ventilação mecânica através de aulas teóricas e simulações práticas específicas
para cada atividade profissional.
O corpo docente é composto por médicos, fisioterapeutas e enfermeiros, coordenados pelo Dr. Fernando Sabia Tallo,
presidente da Abramurgem.
Após a conclusão das 14 horas de atividades práticas e teóricas, a certificação será concedida após aprovação em avaliação aplicada pela Abramurgem.
Inscreva-se pelo site www.abramurgem.org.br/vmurgem.
As vagas são limitadas!

Fernando Tallo assume a
presidência da Abramurgem
p. 2

Abramurgem inicia novo ciclo
Neste início de 2012, encerro
meu mandato como presidente
da Abramurgem. Por dois anos
estive à frente da entidade com
objetivo central de estimular o
seu fortalecimento na esfera da
Medicina nacional e internacional. E é com satisfação que vejo
os bons frutos advindos deste
trabalho árduo. Não posso deixar de agradecer aos presidentes
das regionais, demais membros
da Diretoria e dos Departamentos, cuja dedicação foi decisiva
para o sucesso da nossa empreitada. Também externo meus
agradecimentos sinceros aos associados que a cada dia nos estimulam a fazer melhor pela educação médica, atualização profissional e defesa dos interesses daqueles que atuam nos prontossocorros e salas de emergência.
Nossa trajetória acumula, para os quase 3 mil associados, a
publicação de 18 edições do jornal Sala de Emergência e o envio,
por meio eletrônico, de 34 boletins informativos. De forma pioneira também abrimos inscrições para o Curso de Pós-Graduação em Urgência e Emergência que já conta com uma turma em
Goiás e em São Paulo. Também estamos nos preparando para
o lançamento do livro “Urgências e Emergências nas Especialidades Médicas”, que deve contar com 64 capítulos sobre temas
dos mais variados, envolvendo a participação ativa de diversas
sociedades de especialidade médica.
Para que a Abramurgem possa dar novos passos, o próximo
presidente contará com o meu apoio para criar novos cursos e
promoção de eventos científicos, dando oportunidade para que
o profissional da área (e de todos os locais do país) recicle seus
conhecimentos e, dessa forma, ofereça ao paciente um atendimento cada vez melhor e mais qualificado.
Roberto Saad Jr.
Vice-Presidente da Abramurgem

Diretor da Lamurgem abre
fronteiras na América Latina
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Novo Desafio
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EDITORIAL
Inicialmente, gostaria de
agradecer ao Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, nosso
fundador, e ao Prof. Dr. Roberto Saad Jr., pela oportunidade de dar continuidade
ao trabalho que ambos iniciaram na Abramurgem.
Há milhares de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e outros profissionais da área de saúde que
trabalham na Medicina de
Urgência e Emergência, incluindo aqueles que atuam
no atendimento pré-hospitalar. Uma boa parte deles já
inicia sua vida profissional nesse ambiente. Porém, por diversas razões, não receberam a devida formação para esse
exercício durante sua vivência acadêmica (apenas cerca de
15% das graduações possuem programas específicos). Nem
deveria ser esse o roteiro inicial de uma trajetória profissional. E se “a experiência é o nome que damos aos nossos
erros” (Oscar Wilde), com tantos jovens na atividade cuja
atuação pode salvar vidas, todos nós - gestores, academia
e sociedade - devemos trabalhar em harmonia para a melhora efetiva do setor.
Agrava-se o cenário quando avaliamos as precárias
condições de trabalho: baixa remuneração, sobrecarga de
atividades, irracionalidade no fluxo assistencial (desestruturação da saúde básica, superlotação, déficit de leitos de
UTI), ausência de plano de carreira específico e, por muitas
vezes, até mesmo falta de segurança para o desempenho da
profissão.
É esse profissional que queremos representar, dentro
dos limites e da modesta contribuição que se aplica a uma
entidade associativa. Para esse fim, iniciamos um trabalho
de capacitação que envolve desde programas de pósgraduação senso latu, até cursos de educação continuada.
Pretendemos contemplar também, através de cursos
online, o colega que atua distante dos grandes centros
e que não tem a mesma oportunidade de se atualizar de
forma presencial.
Queremos contribuir e participar do processo de construção do perfil epidemiológico do emergencista no Brasil,
para que tenhamos indicadores objetivos de análise.
Enfim, há muito trabalho pela frente. É preciso fortalecer a Abramurgem para fortalecer também a nossa representatividade e área de atuação.
Fernando Sabia Tallo
Presidente da Abramurgem

Fernando Sabia Tallo assume como
novo presidente da Abramurgem
Em assembleia realizada dia 31 de maio, o Dr. Fernando Tallo,
que anteriormente presidia a Abramurgem Regional-SP, assumiu
como novo presidente da Abramurgem. Formado pela Escola Paulista de Medicina da Unifesp, é médico assistente da Disciplina de
Clínica Médica, além de diarista da UTI de Clínica Médica desta
mesma universidade. Possui título de especialista em Terapia Intensiva conferido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira e
também residência médica em Anestesiologia. De acordo com ele, a
Abramurgem terá como principal meta o investimento na atualização e reciclagem do profissional que atua nos prontos-socorros e salas de emergência. Durante sua cerimônia de posse, Tallo antecipou
algumas das atividades previstas ainda para 2012, como os cursos
de Ventilação Mecânica na Urgência e Emergência (VMURGEM), o
Curso de Vias Aéreas na Urgência e o Curso de Eletrocardiograma
na Urgência e Emergência (EMURGEM), além do ACLS (Advance
Cardiologic Life Support). Todos os associados da Abramurgem terão descontos nas inscrições.

Regional-MG organiza III Congresso de
Medicina de Urgência e Emergência
Em 2012, a cidade de Belo Horizonte (MG) será palco da terceira
edição do Congresso Mineiro de Medicina de Urgência e Emergência, que acontece juntamente com o VII Congresso Mineiro de Clínica
Médica nos dias 11, 12 e 13 de outubro, na sede Associação Médica de
Minas Gerais. Os eventos irão trazer à discussão temas como Atendimento Ambulatorial, Pronto-Socorro, Internação e CTI.
Mais informações no site: www.clinicamedica.org.br

Concursos para Título de Especialista
e Área de Atuação
Em 2012 a SBCM realiza concursos para obtenção de Titulo de
Especialista em Clínica Médica e Certificado de Área de Atuação
em Medicina de Urgência nas seguintes cidades: Porto Alegre, Belo
Horizonte, Balneário Camboriú, Goiania, Rio de Janeiro, São Paulo
e Manaus. Não perca essa excelente oportunidade!

Confira o edital completo no site www.sbcm.org.br
Inscreva-se!
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Visita de Diretor da Lamurgem abre novas fronteiras na America Latina
Em janeiro, o Diretor Acadêmico e fundador das Ligas Acadêmicas de
Medicina de Urgência e Emergência (Lamurgem), Dr. Antonio Pedro Lucas
Bittencourt, fez importante visita ao Uruguai e Argentina para avaliar a situação dos serviços médicos desses países. Durante 25 dias, teve a oportunidade
de conhecer o Prof. Dr. Walter Videtta (Argentina) e a Profa. Dra. Corina
Pupo (Uruguai), atuais presidente e vice-presidente do LABIC - Latinamerican Brain Injury Consortium – organização hoje integrada por 15 países da
America Latina que atua especialmente na realização e publicação de estudos
multicêntricos.
Na ocasião, Bittencourt ministrou uma conferência no Hospital de Clínicas
da Universidade Federal do Uruguai à convite da Profa. Dra. Corina Pupo.
Antonio Pedro Lucas Bittencourt (centro) em visita ao Hospital Universitário da
Universidade Federal do Uruguai
Além disso, estreitou a parceria e o relacionamento da Abramurgem com a
Sociedade Argentina de Emergência (SAE). “Nossa meta, a partir de agora, é
permitir que a Lamurgem e a Abramurgem possam intensificar o intercâmbio com esses países da América Latina, especialmente no que diz respeito à participação nos eventos e estudos científicos”, explica Antonio Pedro Lucas Bittencourt. Outros
projetos conjuntos foram idealizados, como a criação de consensos médicos na área de Urgência e Emergência e a edição de
um livro sobre a Urgência e Emergência na América Latina.

V Congresso Internacional de
Clínica Médica acontece no Rio
de Janeiro
De 03 a 05 de outubro de 2012, a SBCM promove, em
parceria com a SBCM Regional-RJ e o American College of Physicians (ACP), o V Congresso Internacional de
Clínica Médica, o VIII Congresso de Clínica Médica do
Estado do Rio de Janeiro e o Annual Meeting do Capítulo
Brasileiro do ACP. Os eventos, que acontecem no Centro
de Convenções Sulamérica, na capital carioca, têm como
objetivo permitir que os clínicos e docentes de Medicina
do Brasil e de outras localidades do mundo possam se atualizar em relação às últimas novidades da área da Clínica
Médica nacional e internacional.
As inscrições estão abertas no site:
www.clinicamedicarj.com.br

Abramurgem participa do
II Simpósio Internacional de
Urgência e Emergência
De 30 de agosto a 01 de setembro, a Abramurgem irá
participar da 2ª edição do Simpósio Internacional de Urgência e Emergência, que acontecerá no Teatro Municipal
de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O evento contará
com o apoio do LABIC (Latinamerican Brain Injury Consortium), da Universidade Federal da Grande Dourados e
da Sociedade Argentina de Emergência. Juntamente com
o simpósio, também será realizado o II Simpósio das Ligas
Acadêmicas de Medicina de Urgência e Emergência.
Mais informações em breve no site:
www.abramurgem.org.br/lamurgem

AGENDA
Eventos realizados pela Abramurgem
II Simpósio Internacional de Urgência e Emergência
Realização: Abramurgem Regional-MS
Data: 30 de agosto a 01 de setembro de 2012
Local: Teatro Municipal (Dourados-MS)
Informações: www.abramurgem.org.br/lamurgem
III Congresso Mineiro de Medicina de
Urgência e Emergência
VII Congresso Mineiro de Clínica Médica
Realização: SBCM Regional-MG
Data: 11 a 13 de outubro de 2012
Local: Associação Médica de Minas Gerais (Belo Horizonte-MG)
Informações: www.clinicamedica.org.br
Curso Básico de Ventilação Mecânica na Urgência e
Emergência
Realização: Abramurgem
Data: 24 e 25 de agosto de 2012
Local: Hospital Santa Rita (São Paulo-SP)
Informações: www.abramurgem.org.br/vmurgem

Eventos apoiados pela Abramurgem
V Congresso Internacional de Clínica Médica
VIII Congresso de Clínica Médica do Estado do Rio de Janeiro
Realização: SBCM Regional-RJ
Data: 03 a 05 de outubro de 2012
Local: Centro de Convenções Sulamérica (Rio de Janeiro – RJ)
Informações: www.clinicamedicarj.com.br
XXXVI Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia
VII Congresso Luso-Brasileiro de Pneumologia
XII Congresso Brasileiro de Endoscopia Respiratória
Realização: Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia
Data: 27 de novembro a 01 de dezembro de 2012
Local: Minascentro (Belo Horizonte – MG)
Informações: www.sbpt2012.com.br
V International Symposium of Thrombosis and Anticoagulation
Realização: Brazilian Clinical Research Institute
Data: 18 e 19 de outubro de 2012
Local: Hotel Ourominas (Belo Horizonte – MG)
Informações: www.ista2012.com.br
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ARTIGO
A Enfermagem na Urgência e Emergência: Um Novo Desafio
Diariamente nos deparamos com inúmeras notícias que abordam situações de urgência e emergência. Notícias essas que remetem no atendimento da equipe de saúde, e um desses profissionais, tão importante quanto
qualquer outro da equipe multidisciplinar, é o ENFERMEIRO.
Seja no atendimento intra ou extra-hospitalar a atuação deste profissional deve ser preciso, qualificado
científica e tecnicamente.
Em uma emergência a enfermagem deve estabelecer prioridades na assistência de acordo com a avaliação
prévia do paciente, para garantir as metas e cuidados a serem estabelecidos, porem não resume as atividades do
enfermeiro, que não somente atua na atenção direta, como também na supervisão e na gestão dos cuidados.
Como característica do profissional enfermeiro emergencista, espera-se minimamente o conhecimento
cientifico, teórico e prático. As habilidades para o sucesso em uma emergência devem agregar capacidade de
liderança, discernimento, iniciativa, habilidade de ensino, maturidade, estabilidade emocional, objetividade,
sincronismo entre os atendimentos e outras diversas características.
Atualmente surgiu uma nova vertente que o enfermeiro emergencista deve inserir na sua prática clínica a
EVIDÊNCIA CLÏNICA ou também conhecida como Prática Baseada em Evidência (PBE).
Por definição, a PBE compreende “o uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência atual para
tomada de decisão sobre o cuidar individual do paciente” (Domenico et al, 2003).
Sendo a urgência/emergência o local onde o risco iminente de morte é sempre presente, o uso da PBE pode
(ou poderá), com base nas pesquisas, melhorar a qualidade na assistência prestada ao paciente.
Muitos são os desafios que a enfermagem lida diariamente, esse é mais um.... para alguns um obstáculo, mas
para maioria é mais uma forma de continuar exercendo a arte de cuidar com qualidade!
Denise Colosso Rangel
Presidente do Comitê de Enfermagem da Abramurgem Regional-SP
Especialista em Antropologia da Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco e Especialista do Centro
Universitário Nilton Lins (Manaus – AM)
Bibliografia:
HADARA,M.J.C.S,(organizadora). Gestão em Enfermagem: Ferramenta para Pratica Segura - São Caetano
do Sul, SP: Yendis editora, 2011.
DOMENICO, E. B. L, IDE, C. A. C. Enfermagem Baseada em Evidencia: princípios e aplicabilidades. Rev.
Latino-Am. Enfermagem; jan/fev 2003; Ribeirão Preto v.11 n.1.
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