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Abramurgem promove II Congresso
Internacional de Medicina de
Urgência e Emergência

Mesa redonda realizada durante a primeira edição do Congresso Internacional de Medicina de Urgência e
Emergência da Abramurgem, realizado em 2010 no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo
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Sala de Emergência

PALAVRA DO PRESIDENTE
O Conselho Nacional
de Educação da Câmara de Educação Superior, através da resolução
CNE/CES Nº 4, DE 7 de
novembro de 2001, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso
de Graduação em Medicina. No seu artigo 4, deter-

mina:
A formação do médico tem por objetivo dotar
o profissional dos conhecimentos requeridos para
o exercício das seguintes competências e habilidades gerais:
- Realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos
indispensáveis para o atendimento ambulatorial e
para o atendimento inicial das urgências e emergências em todas as fases do ciclo biológico;
Passados 10 anos da implantação dessas diretrizes e, nos restringindo à discussão relacionada
às urgências e emergências, perguntamos: o que
até hoje foi realizado? Quais indicações das diretrizes são efetivamente cumpridas na graduação
médica atual? Quantos médicos brasileiros saem
de seus cursos regulares com capacidade de realizar procedimentos cirúrgicos elementares de
urgência oriundos de um diagnóstico clínico preciso? Quantos estão preparados para a semiologia
básica na urgência e emergência sem, evidentemente, levar em consideração o insubstituível papel da experiência que virá com os anos de profissão?
Em 2012 havia 188 cursos de medicina no
Brasil, número superior a países como a China
(150 cursos) e Estados Unidos (131 faculdades de
medicina). A maioria deles não possui sequer uma
disciplina de Urgências e Emergências para a formação médica.
Não será essa a nossa verdadeira discussão?
Outras discussões, não desviam o foco do que realmente é importante? Não atenderão a interesses
de grupos específicos em detrimento da sociedade
médica e da população?
Sendo assim, a Abramurgem defende, com veemência, uma verdadeira política de implantação
da formação médica em urgências e emergências
nos cursos de graduação médica no Brasil, em especial, valorizando o papel da Clínica Médica na
graduação: mãe de todas as especialidades.
Fernando Sabia Tallo
Presidente da Abramurgem

Regional-SP empossa nova diretoria
No último dia 21 de dezembro, tomou
posse oficial a nova diretoria da Abramurgem Regional-SP. O presidente, que estará à
frente do cargo pelos próximos dois anos, é o
Dr. André Baitello, médico coordenador do
Programa de Cirurgia do Trauma da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e diretor do Departamento de Urgência e EmerAndré Baitello, de São José do
gência da Secretaria Municipal de Saúde.
Rio Preto, toma posse como
presidente da Abramurgem
Baitello foi também coordenador do SAMU
Regional-SP
e diretor da Diretoria Regional de Saúde da
cidade. “Na minha visão, os grandes desafios da Urgência e Emergência
no Estado de São Paulo são a organização das redes regionais de urgência e a capacitação/formação de recursos humanos para o atendimento
médico da população”, afirma. De acordo com ele, a Regional-SP tem
como metas para a gestão: apoiar a formação de capítulos nas diversas
regiões do Estado, ampliar e coordenar a realização de cursos e seminários, incentivar as ligas acadêmicas de emergência das faculdades de
medicina e promover a realização de atividades que contribuam para a
formação mais humanizada e de qualidade dos profissionais que atuam
na área.

Abramurgem colabora com a Revista da
Sociedade Brasileira de Clínica Médica
A Abramurgem possui uma seção científica dentro da Revista da Sociedade Brasileira de Clínica
Médica onde são publicados artigos originais, relatos
de caso e artigos de revisão na área da Medicina de
Urgência e Emergência.
A próxima edição desta revista apresenta algumas
importantes novidades a fim de trazer mais beleza
e qualidade ao seu conteúdo. A capa, agora com o
layout completamente modificado, traz impresso o
sumário, facilitando a localização das informações internas já em um
primeiro olhar. Além disso, o conselho editorial foi amplamente reformulado, expandindo o seu board internacional e passando a contemplar
outros estados e mais especialidades. Outra novidade é que a revista,
indexada pela base de dados LILACS e Latindex, agora passa a ser
publicada trimestralmente.
Médicos que possuem pesquisas na área da Medicina de Urgência
e Emergência podem enviar seus artigos para publicação. Confira as
normas no site www.sbcm.org.br.
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Abramurgem promove II Congresso Internacional de
Medicina de Urgência e Emergência
necendo instruções médicas precisas para dosagem correta de
medicamentos ou tamanho dos instrumentos médicos a serem
usados, considerando que cada criança demanda cálculos de
forma individual.
Broselow atualmente leciona na Universidade da Flórida
e também desenvolveu, em 2009, o aplicativo Artemis, um
sistema eletrônico e digital para dosagem e acompanhamento
de administração de fármacos.
O 12º Congresso Brasileiro de Clínica Médica irá receber ainda o argentino
Fernando Bessone, professor adjunto
de Gastroenterologia e docente do Curso de Pós-Graduação da Universidade
Nacional de Rosario. Bessone, que também é diretor do Departamento de Pesquisa Clínica em Hepatologia do Instituto CAICI de Rosario, foi presidente
da Associação Argentina para Estudo
Fernando Bessone
das Doenças do Fígado.
De 09 a 12 de outubro de 2013, a Abramurgem irá realizar,
na cidade de Porto Alegre (RS), o II Congresso Internacional
de Medicina de Urgência e Emergência. O evento acontece
paralelamente ao 12º Congresso Brasileiro de Clínica Médica, promovido pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, e deve reunir cerca de 7 mil congressistas na Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, para discutir
temas relevantes ao dia a dia do profissional que atua nos
prontos-socorros e salas de emergência, além de apontar as
principais novidades em tratamento e diagnóstico nas áreas de Neurociências, Medicina de Urgência e Emergência,
Farmacologia, Medicina Hospitalar, Exames Complementares entre outras. O congresso também pretende intensificar a
discussão de assuntos relacionados à Tecnologia e Informação em Saúde, Gerenciamento da Prática Médica, Políticas
de Saúde, Custos e Judicialização, Ética, Bioética e Direito
Médico, Residência Médica no Brasil e a obrigatoriedade do
Exame do Cremesp.
Convidados Internacionais

James Broselow

Está confirmada a participação do
ilustre médico americano, Dr. James
Broselow que irá ministrar conferência sobre uma das suas mais famosas
invenções: a Fita Broselow. Criada
em 1985 e usada no mundo inteiro
nos serviços de emergências pediátricas, trata-se de uma fita codificada
por cores que relaciona a altura da
criança com seu peso corporal, for-

Cursos pré-congresso
Nos dias 08 e 09 de outubro, os cursos pré-congresso
serão os destaques da programação científica do congresso.
A Abramurgem irá promover dois desses cursos:
Eletrocardiograma na Medicina de Urgência e Emergência
(EMURGEM) e Ventilação Mecânica na Urgência e
Emergência (VMURGEM).
O primeiro deles será ministrado pelo Secretário da Abramurgem, Roberto de Moraes Jr., e tem como objetivos gerais
fornecer subsídios teóricos e práticos para a análise segura
do eletrocardiograma nas situações de urgência e emergência.
Os alunos inscritos irão desenvolver habilidades na interpretação dos achados de um traçado eletrocardiográfico normal
e no caso de arritmias, além de discutir aspectos relevantes
das alterações eletrocardiográficas observadas nas síndromes
coronarianas agudas, na parada cardiorrespiratória e nas situações ditas especiais, como hipotermia, distúrbios eletrolíticos, tromboembolismo pulmonar, DPOC e marca-passo.
Já o VMURGEM, ministrado pelo presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, é composto de aulas teóricas e práticas, abordando temas de interesse do profissional
que atua nos prontos-socorros e salas de emergência, como
noções de mecânica respiratória, monitorização, indicações
e efeitos fisiológicos, ventilador artificial, métodos convencionais de ventilação mecânica, análise gráfica básica, ventilação mecânica na asma e no DPOC, SDRA e desmame da
ventilação mecânica.
Para mais informações e inscrições, acesse o site
www.clinicamedica2013.com.br
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Fortaleza abre vagas para
curso VMURGEM
Nos dias 15 e 16 de junho, a cidade de Fortaleza
será palco de mais uma
edição do Curso Básico
de Ventilação Mecânica
na Urgência e Emergência
(VMURGEM), promovido pela Regional-CE. De acordo
com o presidente desta regional, Cristiano Walter Morais Rôla Júnior, o curso tem como objetivo contribuir
para minimizar algumas das carências dos serviços de
urgência e emergência do Estado, como a falta de treinamento do profissional. “Entre os principais problemas
identificamos a superlotação das unidades de saúde com
materiais e equipamentos insuficientes. Falta também
treinamento dos profissionais de saúde e o espaço físico
é inadequado”, afirma Cristiano, que acaba de assumir
a direção médica do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU) do Ceará. Ele também professor do
Centro Universitário Christus e professor colaborador da
Universidade Federal do Ceará.
Mais informações sobre o VMURGEM pelo telefone (85) 3224 9212 ou pelo e-mail inscrições@ncsaude.

Regional-SC promove XIII
Congresso Catarinense de
Medicina de Urgência e
Emergência

Dias 30 e 31 de maio a Abramurgem Regional-SC
promove, na sede da Associação Catarinense de Medicina, localizada na capital do Estado, a 13ª edição
do Congresso Catarinense de Medicina de Urgência e
Emergência. O evento irá focar na discussão de temas
relacionados ao trauma, como politrauma e traumatismo
craniano, além de abordar as principais doenças específicas da emergência, como infarto agudo do miocárdio e
acidente vascular cerebral.
Acesse o site www.sbcmsc.com.br.

Curso de Atualização Avançada em
Emergências Médicas da Abramurgem
Com objetivo de incentivar a reciclagem do profissional que atua na área das urgências e emergências médicas, a Abramurgem, em parceria com a Medicine Cursos,
prepara o lançamento do Curso de Atualização Avançada
em Emergências Médicas da Abramurgem.
Adquirido em DVD, terá um total de aproximadamente 70 horas/aula dividas nas principais áreas relacionadas às emergências clínicas. O primeiro módulo trata
do tema da Ventilação Mecânica, com aulas ministradas
pelo presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo. A

partir daí, novos módulos inéditos serão lançados bimestralmente e, ao final de cada um deles, o aluno receberá
certificado emitido pela entidade. Importante frisar ainda
que todos os sócios da Abramurgem tem 10% de desconto na aquisição dos módulos.
Para adquirir o material ou saber mais, entre em contato com a Medicine Cursos pelos telefones
(11) 3273-8221 e (11) 5644-9300, ou pelo site
www.medicinecursos.com.br.

Curso Online de Eletrocardiograma na
Urgência e Emergência
Será lançado, a partir de maio deste ano, o curso online de Eletrocardiograma na Urgência e Emergência.
O curso, ministrado pelo 1º Secretário da Abramurgem,
Roberto de Moraes Jr., tem como objetivos gerais fornecer subsídios teóricos e práticos para a análise segura
do eletrocardiograma nas situações de urgência e emergência. “Os alunos inscritos também irão desenvolver
habilidades na interpretação dos achados de um traçado
eletrocardiográfico normal e no caso de arritmias, além

de discutir aspectos relevantes das alterações eletrocardiográficas observadas nas síndromes coronarianas
agudas, na parada cardiorrespiratória e nas situações ditas especiais, como hipotermia, distúrbios eletrolíticos,
tromboembolismo pulmonar, DPOC e marca-passo”, explica Moraes Jr.
Para se inscrever acesse o site:
www.tvmed.com.br

