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2º Congresso Internacional de Medicina
de Urgência e Emergência
Na programação, peça de teatro e campanha de doação de alimentos

PUC-RS, local onde será realizado o 2º Congresso Internacional de
Medicina de Urgência e Emergência

Salão dos Atos da PUC-RS, onde está marcada a cerimônia de abertura e a
peça de teatro “Doutor!!2 - Como continuar enlouquecendo
um médico em um dia

Imagem interna do teatro da PUC-RS, que irá sediar
algumas atividades científicas do evento

Interior do Salão dos Atos da PUC-RS

Abramurgem lança
Projeto Capacitação para
Profissionais de Saúde
do Brasil p. 2

Congresso Internacional
de Medicina de Urgência
e Emergência divulga
pontuação na CNA
p. 3

Confira a agenda dos
próximos eventos
apoioados e promovidos
pela Abramurgem
p. 4
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Sala de Emergência
PALAVRA DO PRESIDENTE

Associados e médicos que atuam nos
serviços de urgência e emergência do Brasil,
A Medicina de Urgência e Emergência
permanece uma grande preocupação no
país. A ausência da disciplina na maioria
das faculdades brasileiras e a falta de
treinamento específico sacrifica o jovem
médico na atividade e expõe a população.
Não é função associativa a formação
médica. No entanto é obrigação estatutária, em cumprimento a
nossa missão, tentar colaborar em caráter de “urgência” para a
capacitação médica nesta área de atuação.
No último dia 27 de agosto, a Abramurgem, em parceria com
a SBCM, esteve em Brasília lutando pelo projeto “Pacote 120
horas”. A entidade reuniu 60 clínicos do Brasil para a realização
de um programa de capacitação prático e teórico voltado ao
médico do SUS que atua nos serviços de urgência e emergência.
O projeto inclui temas considerados essenciais ao seu dia a dia
e será disponibilizado online, de forma gratuita. Certamente se
tornará uma ação de inclusão para o profissional que atua em
locais de pouca acessibilidade. Também faz parte deste pacote,

um curso prático de 8 horas voltado especialmente àqueles que
atuam nos locais mais longínquos e desassistidos desse país.
O projeto, cuja qualidade é atestada por docentes de notório
saber, será apresentado para um grupo de senadores e deputados
federais e, futuramente, levado a representantes do Ministério da
Saúde.
Trata-se de uma ação propositiva, de uma associação sem
fins lucrativos, que não está a serviço da iniciativa privada e que
busca sempre debater todos os contextos regionais da urgência e
emergência, a fim de formatar um programa de capacitação que
seja nacional.
O projeto democratiza o conhecimento, na medida em que
oferece de forma gratuita o saber, dá tempo ao médico para
assimilar e reter a informação na comodidade do acesso pessoal,
sem barreiras espaciais ou temporais.
Com isso, estamos certamente cumprindo nossa obrigação
associativa.
Espero ter boas notícias em breve,
Fernando Sabia Tallo, presidente da Abramurgem

Abramurgem Lança Projeto Capacitação de Urgência e
Emergência para Profissionais de Saúde do Brasil

EXPEDIENTE

Em parceria com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, a
Abramurgem vem atuando de forma ativa no processo de capacitação
e atualização do médico que desenvolve suas atividades nos diversos
serviços de urgência e emergência do país.
Seguindo essa tendência, idealizou um completo projeto
de treinamento e capacitação para o médico emergencista.
Operacionalmente, trata-se de um curso à distância com duração total
de 12 semanas e atividades práticas complementares. Ao final de cada
um dos 12 módulos, a ideia é apresentar casos clínicos para que os
alunos treinem o processo do diagnóstico.
“Com esse projeto, temos a intenção de disciplinar, orientar,
padronizar o atendimento à emergência e implementar um programa
de educação à distância com tutoria permanente, além de contribuir de
maneira mais ampla para a saúde pública brasileira através da melhoria
do atendimento à população”, explica o presidente da Abramurgem,
Fernando Sabia Tallo.
Ele completa que o projeto parte do reconhecimento de que
instituições formadoras não têm garantido o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para que o médico
cumpra satisfatoriamente o seu papel frente às situações de urgência e emergência apresentadas.
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2º Congresso Internacional de Medicina
de Urgência e Emergência
De 09 a 12 de outubro de
2013, a Abramurgem promove
a 2ª edição do seu Congresso
Internacional de Medicina de
Urgência e Emergência. O
evento, que ocorre simultaneamente ao 12º Congresso Brasileiro
de Clínica Médica, será realizado na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que possui
infraestrutura para receber cerca de 7 mil congressistas.
A programação científica foi cuidadosamente elaborada e já
está disponível para consulta no site do evento. Como destaque,
acabam de confirmar presença os americanos James Newman e
Neil Winawer. Newman é professor da Mayo Clinic e presidente
da Pan-American Society of Hospitalists. Neil Winawer trabalha
como hospitalista no Grady Memorial Hospital da Emory
University. Até agora já são dez os convidados internacionais
com participação garantida no congresso.
Além das atividades regulares, também estão sendo
oferecidos vários cursos para os dias 08 e 09 de outubro. São
eles: Perícias Médicas, Medicina Ambulatorial, Geriatria,
Emergências Médicas Baseadas em Casos Clínicos e Oncologia
Baseada em Casos Clínicos. A Abramurgem também oferece
vagas para os cursos de Eletrocardiografia na Medicina de
Urgência e Emergência (EMURGEM) e Ventilação Mecânica
na Urgência e Emergência (VMURGEM). Devido à grande
procura, foram abertas novas turmas para os cursos de ACLS
(Advanced Cardiovascular Life Support) e ATLS (Advanced
Trauma Life Support).
Confira mais informações no site
www.clinicamedica2013.com.br.

Cidadania
O 2º Congresso
Internacional
de Medicina de
Urgência e Emergência
também
promove uma campanha de doação
de alimentos para
contribuir com o trabalho realizado pelo Orfanato Pão dos Pobres. Quem quiser
participar, basta entregar 1kg de alimento não perecível no
balcão devidamente identificado localizado junto à secretaria do Congresso. Aquele que colaborar, receberá como
presente um mousepad personalizado com o logo do evento.

Entretenimento

Pontuação na CNA
CLÍNICA MÉDICA 				20
ALERGIA E IMUNOLOGIA			
4
CANCEROLOGIA CLÍNICA			5
DERMATOLOGIA				4
GASTROENTEROLOGIA			5
GERIATRIA					10
INFECTOLOGIA				4
CARDIOLOGIA				7
MED. FAMÍLIA E COMUNIDADE		
10
MEDICINA INTENSIVA			
10
NEUROLOGIA				7
NEFROLOGIA				5
ADMINISTRAÇÃO EM SAÚDE		
5
DOR						4
HANSENOLOGIA				2
HEPATOLOGIA				
4
MEDICINA DE URGÊNCIA			
10
MEDICINA PALIATIVA			
5
NEURORRADIOLOGIA			7
ECOCARDIOGRAFIA				7
MEDICINA DO ADOLESCENTE		
10

Dia 10 de outubro, às 13h30 no salão de Atos da PUC-RS
será apresentado um espetáculo de teatro exclusivo para os
inscritos no Congresso. Trata-se da peça Doutor!! 2 – Como
continuar enlouquecendo um médico em um dia, com Rosane Gofman vivendo o papel da Doutora Consuelo. A entrada
é gratuita.
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Abramurgem promove Curso
de Ventilação Mecânica para
Residentes da EPM/Unifesp

AGENDA
Eventos realizados pela Abramurgem
II Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência da Abramurgem
XII Congresso Brasileiro de Clínica Médica
Realização: Abramurgem e SBCM
Data: 09 a 12 de outubro de 2013
Local: Pontifícia Universidade Católica (Porto Alegre-RS)
Informações: www.clinicamedica2013.com.br

O I Curso Teórico-Prático de Ventilação Mecânica
para Residentes da EPM/Unifesp contou com 65 inscritos e foi realizado no Anfiteatro Flávio da Fonseca
de 15 de maio a 25 de junho.

Presidente da Abramurgem
assume Comissão de Ética
Médica da SBCM
No último dia 15 de julho, o presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, assumiu oficialmente
como coordenador da Comissão de Ética Médica da
Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Graduado em
Medicina pela EPM/Unifesp, é especialista em Clínica Médica, Anestesiologia e Terapia Intensiva, com
Certificado de Área de Atuação em Medicina de Urgência e Emergência.

Fernando Tallo participa de
Congresso na cidade de Campos
dos Goytacazes
O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia
Tallo, foi convidado especial da 16ª edição do Congresso Médico da Cidade de Campos, promovido pela
Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia. Durante o evento, que aconteceu de 15 a 18 de maio, Tallo
ministrou aula sobre ventilação mecânica no prontosocorro, atendimento inicial à sepse grave e choque
séptico no pronto-socorro. Também proferiu palestra sobre sedação e acesso à via aérea. “As carências
em relação à Medicina de Urgência e Emergência no
Brasil são muitas. Os prontos-socorros estão longe de
oferecer a estrutura necessária para seu funcionamento pleno. Da mesma forma, muitos profissionais que
atuam nessas unidades não estão devidamente capacitados. Por isso, é necessário que ao menos haja uma
cadeira específica de urgência e emergência em todas
as faculdades de medicina. No Brasil apenas 20% das
instituições de ensino têm esta disciplina na grade curricular”, afirmou Tallo na ocasião.

Eventos realizados pelas Regionais
1º Simpósio Multidisciplinar de Atendimento ao
Traumatizado
Realização: Rede Regional de Urgência e Emergência
Data: 21 de setembro de 2013
Local: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
(São José do Rio Preto - SP)

Eventos apoiados pela Abramurgem
XIII Congresso Paulista de Terapia Intensiva - COPATI
Realização: Sociedade Paulista de Terapia Intensiva
Data: 17 a 21 de setembro de 2013
Local: Campos do Jordão Convention Center
(Campos do Jordão-SP)
Informações: www.congressocopati.com.br
3º Congresso Internacional do Hospital São Camilo
Realização: Hospital São Camilo
Data: 17 a 19 de outubro de 2013
Local: Sheraton São Paulo WTC Hotel (São Paulo-SP)
Informações: www.saocamilo.com/congresso
Simpósio de Emergências Cardiológicas
Realização: Centro de Cardiologia do
Hospital Sírio-Libanês
Data: 19 de outubro de 2013
Local: Instituto Sírio-Libanês de
Ensino e Pesquisa (São Paulo-SP)
Informações:www.iep.hsl.org.br
X Fórum Internacional de Sepse - SEPSIS 2013
Data: 05 e 06 de novembro de 2013
Local: Hotel Royal Tulip (Rio de Janeiro-RJ)
Informações: www.forumsepse.com.br

