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Palavra do Presidente
Valorizando a Medicina de Urgência 

e Emergência no Brasil

Com menos de 
um ano de vida, 
temos a honra de 
dizer que a Abra-
murgem já se des-
taca de maneira 
relevante no ce-
nário associativo 
nacional. Funda-
da em abril deste 

ano, a entidade possui cerca de 2 mil só-
cios e 13 Regionais em todo o país. 

Ombreada com a Sociedade Brasilei-
ra de Clínica Médica, promoveu, em ou-
tubro, o IV Congresso Internacional de 
Medicina de Urgência. O evento reuniu 
no Anhembi, em São Paulo, 4 mil parti-
cipantes e contou com a ilustre presença 
de representantes da Federação Argenti-
na de Cardiologia, entidade que apóia os 
paradigmas propostos pela Abramurgem: 
valorização do profissional, humanização 
da Medicina, respeito pela relação médi-
co-paciente e luta pela formação de qua-
lidade.  

Na linha da formação e atualização 
profissional, a Abramurgem também 
chancela o Simurgem, Curso de Simula-
ção em Medicina de Urgência e Emergên-
cia, realizado em parceria com o Centro 
de Ensino, Treinamento e Simulação do 
Hospital do Coração (CETES/HCor). Em 
2010, esse curso será disponibilizado em 
outros locais do país, através de uma par-
ceria com o Ipatre, Instituto Paulista de 
Treinamento e Ensino. Além do Simur-
gem, a Associação Brasileira de Medicina 
de Urgência e Emergência oferece, junta-
mente com a SBCM e a Atmed Paname-
ricana Editora, o Prourgen, Programa de 
Atualização à distância em Medicina de 
Urgência. 

Para 2010, a Abramurgem também 
tem como meta oferecer o Curso de Es-
pecialização em Medicina de Urgência 
e Emergência, com reconhecimento dos 
órgãos competentes. 

Todo esse trabalho realizado em tão 
pouco tempo, de nada teria sentido se não 
fosse a participação dos nossos associa-
dos, médicos e emergencistas. É por esses 
profissionais que nos comprometemos a 
oferecer assistência de alto nível cientí-
fico, tecnológico e ético visando sempre 
nosso principal objetivo, que é o atendi-
mento de qualidade aos pacientes. 

Antonio Carlos Lopes

Regional-RS é fundada em Porto Alegre

Aconteceu no último dia 27 de novembro, no Instituto de Cardiologia da Fundação 
Universitária de Cardiologia (Porto Alegre – RS), a inauguração da Abramurgem 
Regional-RS. Após a cerimônia solene, houve uma mesa redonda com a presença do Dr. 
Hélio Penna Guimarães, Vice-Presidente da Abramurgem nacional, abordando o tema 
das urgências e emergências médicas no Brasil.

Segundo o Presidente da Abramurgem Regional-RS, Dr. Juarez Neuhaus Barbisan, a 
entidade terá como meta a promoção da educação permanente através do desenvolvi-
mento de cursos de aperfeiçoamento, treinamento e educação continuada para os pro-
fissionais que lidam com urgências e emergências médicas no Estado. “Pretendemos 
instituir um programa de Pós-Graduação e também promover programas de educação 
continuada, como o Simurgem. Acredito que a fundação da Abramurgem-RS fará toda 
a diferença para os profissionais que trabalham com as urgências e emergências no Rio 
Grande do Sul”, explica.

CURTAS
- Está no ar desde meados de novembro o site da Liga Acadêmica de Medicina de 

Urgência e Emergência (Lamurgem). O portal  www.abramurgem.org.br/lamurgem traz 
notícias sobre as ligas acadêmicas de medicina de urgência e emergência em todo o país 
e oferece um guia com os passos essenciais para se criar uma liga acadêmica. Acesse o 
site e filie-se gratuitamente à Lamurgem.

- a Abramurgem firmou parceria com importante entidade argentina, a Fundación 
UDEC. Criada há mais de 15 anos, promove cursos e treinamento para capacitar os 
profissionais que lidam com o atendimento nos pronto-socorros e salas de emergência. 
Como um braço da Fundación UDEC, existe também a Sociedad de Emergencias y Me-
dicina de Urgencias del Río de la Plata (SEMU) que tem como paradigma congregar os 
profissionais que trabalham na área e permitir, através de diversas ações, o seu constante 
aperfeiçoamento. 

-A segunda edição do curso de Simulação em Medicina de Urgência e Emergên-
cia, que aconteceu nos dias 14 e 15 de outubro no Centro de Ensino Treinamento e 
Simulação do Hospital do Coração (CETES-HCor), teve excelente avaliação entre os 
participantes. Por conta desse sucesso, a SBCM irá promover em breve novas edições 
do curso, inclusive em outros Estados da Federação. 

Membros da diretoria brindam a criação da Abramurgem Regional-RS
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Abramurgem-RJ realiza evento em Búzios
De 3 a 5 de dezembro, médicos 

de todo o Estado do Rio de Janeiro 
estiveram reunidos em Búzios para 
a X Jornada de Clínica Médica, que 
aconteceu juntamente com o III 
Congresso de Medicina de Urgên-
cia do Rio de Janeiro. O evento con-
tou com a importante presença do 
Presidente nacional da SBCM, Prof. 
Dr. Antonio Carlos Lopes, que, em 

seu discurso de abertura, falou sobre 
a trajetória da Sociedade Brasileira de Clínica Médica nos seus 20 anos de vida e sobre a 
fundação da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência. 

Durante o evento, o Presidente da Abramurgem Regional-RJ, Dr. Luiz José de Souza, 
e os membros da diretoria da entidade, tomaram posse oficialmente. “A Abramurgem 
aqui no Rio de Janeiro tem em sua diretoria, representantes dos melhores hospitais, 
especialistas que estarão empenhados em trabalhar pelo sucesso da entidade”, afirmou 
Souza. 

Com a presença de mais de 350 participantes, a Jornada e o Congresso trataram, 
tanto de temas do dia a dia do médico, como a hipertensão arterial e a síndrome me-
tabólica, como também de questões relacionadas ao comportamento, como tabagismo 
e alcoolismo. “Além dos assuntos da área técnica e científica da Medicina, procuramos 
dar valor às discussões envolvendo, por exemplo, a violência urbana que é um tema 
muito relevante para o serviço de saúde no Estado do Rio de Janeiro. Através dessa abor-
dagem, discutimos os aspectos do atendimento à população, a carência na formação do 
profissional e a falta de estrutura para o atendimento de emergência”, frisou o Dr. José 
Galvão Alves, Presidente da SBCM Regional-RJ.

Em cerimônia no CRM, Abramurgem cria regional no Amapá
No dia 3 de novembro aconteceu na 

sede do Conselho Regional de Medicina 
de Macapá (AP) a cerimônia de fundação 
da Abramurgem Regional-AP. Segundo o 
Presidente da nova regional, o ortopedista 
e traumatologista João Câncio, a intenção 
é integrar todos os profissionais que fazem 
parte do atendimento de urgência e emer-
gência. “A ideia é mantê-los atualizados 
por meio de cursos e seminários, para que 
possamos oferecer aos pacientes, atendi-
mento uniforme e de excelência”, explica.

O Presidente do Capítulo de Votupo-
ranga da Abramurgem Regional-SP, Dr. 
Roberto Marques Júnior, esteve no even-
to. Participaram também, o Presidente 
da Abramurgem Regional-PA, Dr. Helder 
José Lima, o Presidente do Capítulo ABC 
da Abramurgem Regional-SP, Dr. Ronaldo 
Vasque, o Diretor do departamento de Fi-
sioterapia da Abramurgem, Denis Correa 
e a Conselheira Federal de Medicina, Dra. 
Graça Salgado.

Nova Regional em Brasília já programa eventos
A Abramurgem acaba de consolidar mais uma importante regional, agora na capital 

federal – Brasília. De acordo com o Dr. Dênis Marinho da Silva Brandão, Presidente da 
Abramurgem Regional-DF, a criação de uma representação da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência no Distrito Federal pretende contribuir de forma 
inédita e fundamental na melhoria do atendimento prestado aos cidadãos pelo Sistema 
Único de Saúde. “Nesse sentido, já estamos programando dois eventos para o mês 
de dezembro: um curso de bioestatística com enfoque na visão holística do doente e 
outro sobre abordagem do paciente crítico, terminal e do paciente que chega ao serviço 
de emergência. Este último dará ênfase às discussões envolvendo a bioética”, explica. 
Brandão reforça, ainda, que a nova regional terá como meta incentivar a produção de 
trabalhos científicos a serem apresentados no próximo congresso da Abramurgem, 
em 2010. Mais informações sobre os cursos em breve no site da Abramurgem:  
www.abramurgem.org.br

Diretor e Vice-Presidente 
da Abramurgem são 
nomeados Fellows do 
AHA

No dia 7 de novembro de 2009, o 
Vice-Presidente da Abramurgem e Co-
ordenador do CETES/HCor, Dr. Hélio 
Penna Guimarães e o Diretor Científi-
co da entidade e Prof. Adjunto da Duke 
University, Dr. Renato Delascio Lopes, 
foram nomeados Fellows pela American 
Heart Association (AHA). A titulação foi 
concedida durante o Annual Dinner and 
Bussiness Meeting of Cardiopulmonary, 
Critical Care, Perioperative and Resusci-
tation Council, evento realizado paralela-
mente ao Congresso da American Heart 
Association, em Orlando, Flórida. 

Ao todo, 9 especialistas foram nome-
ados Fellows - 5 dos EUA e 4 de outros 
países (Bélgica, Reino Unido, Israel e Bra-
sil). O Título é um importante reconheci-
mento do agraciado como liderança den-
tro AHA, particularmente de acordo com 
o conselho que acolhe titulado. 

No Brasil, poucos profissionais detêm 
essa titulação, sendo que, afiliada ao Car-
diopulmonary, Critical Care, Perioperati-
ve and Resuscitation Council, os Doutores 
Hélio Penna Guimarães, Renato Delascio 
Lopes e Sérgio Timerman são os três úni-
cos. 

Dr. Hélio Penna Guimarães (Vice-Presidente da 
Abramurgem), Prof. Karl B. Kern (Arizone University–
EUA), Prof. Kenneth D. Bloch (Harvard Medical School 
Boston) e Dr. Renato Lopes (Duke University)  

participantes da cerimônia de fundação da Regional-AP na 
sede do Conselho Regional de Medicina do Amapá

Membros da diretoria da Regional - RJ tomam posse durante a X 
Jornada de Clínica Médica do Estado do Rio de Janeiro
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Simpósio de Trombose 
e Anticoagulação reúne 
especialistas brasileiros 
e internacionais

Nos dias 22 e 23 de outubro de 2009 
aconteceu no hotel Maksoud Plaza, em 
São Paulo, a segunda edição do Simpósio 
Internacional de Trombose e Anticoagu-
lação, organizado pela Sociedade Brasilei-
ra de Clínica Médica com apoio da Abra-
murgem. O evento, que teve participação 
de cerca de 400 médicos e especialistas, 
debateu as vantagens e desvantagens do 
uso dos medicamentos anticoagulantes, 
levantando as situações nas quais essa 
conduta pode ajudar o paciente.  Entre os 
expositores internacionais, estiveram pre-
sentes o Dr. Christopher B. Granger, Di-
retor da Unidade de Cardiologia do Duke 
University Medical Center, o Dr. John Ale-
xander, Professor Associado da Divisão de 
Cardiologia do Duke University Medical 
Center, o Dr. David Garcia, Diretor da Di-
visão de Câncer e Trombose do University 
of New Mexico Cancer Center, E. Marc Jo-
licoeur, Professor Assistente da Divisão de 
Cardiologia da Universidade de Montreal 
e Allyson Handler, Senior Project Leader 
of the Cardiovascular Devices do Duke 
Clinical Research Institute. 

O organizador do simpósio e Prof. 
Adjunto da Duke University, Dr. Renato 
Delascio Lopes, afirma que a qualidade 
do evento certamente abre espaço para a 
realização do ISTA III. “As discussões fo-
ram de alto nível e os palestrantes se sur-
preenderam com a troca de informações. 
Foi um evento de confraternização que 
trouxe informações das mais avançadas, 
além de permitir a troca de experiências 
com os especialistas e médicos brasileiros 
sobre a realidade do Brasil”, finaliza.

Anhembi Morumbi promove fórum Internacional 
com apoio da Abramurgem

No dia 28 de outubro de 
2009, o Grupo Laureate In-
ternational Universities e o 
American Heart Association 
promoveram o “Anhembi 
Morumbi University Emer-
gency Cardiovascular Care - 
Curriculum Design Forum”. 
O evento, que teve apoio da 
Abramurgem, da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica 
e da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia, reuniu convi-
dados internacionais e re-
presentantes das principais 
escolas médicas do Brasil 
para discutir o currículo de Medicina de Emergência na América Latina e a introdução 
do CPR e do ECC no currículo dos cursos de Ciências da Saúde. 

Ao final do evento, os participantes produziram uma declaração sobre a inserção 
da urgência e emergência médica nos currículos das Faculdades de Medicina. Esse do-
cumento deve ser lançado em 2010 e terá chancela do American Heart Association, da 
SBCM, da Abramurgem e das demais instituições presentes. 

I Simpósio Internacional Abramurgem-COEMCA
No dia 18 de outubro aconteceu no 

Anhembi, em São Paulo, o I Simpósio In-
ternacional Abramurgem–COEMCA. O 
evento, que aconteceu paralelamente ao 5º 
Congresso Internacional de Medicina de 
Urgência, foi fruto de uma parceria entre a 
Abramurgem e o Comitê de Emergências 
Cardiovasculares da Federação Argentina 
de Cardiologia (COEMCA/FAC). 

Durante mais de duas horas, o Prof. 

Dr. Carlos Alberto Campanini, Assessor 
Científico do COEMCA/FAC, o Prof. Dr. 
Daniel Corsiglia, Coordenador do Comitê 
de Ressuscitação Cardiopulmonar da Fe-
deração Argentina de Cardiologia e o Dr. 
Hélio Penna Guimarães, Vice-Presidente 
da Abramurgem, falaram sobre trombo-
embolismo pulmonar, choque cardiogê-
nico, morte súbita no esporte e simulação 
em Medicina de Urgência. 

Abertura do II Simpósio Internacional de Trombose, 
realizado em São Paulo

Participantes do “Anhembi Morumbi University Emergency Cardiovascular 
Care - Curriculum Design Forum”

A Abramurgem deseja a todos, saúde, paz, harmonia e 
sucesso neste novo ano que se aproxima. 

Boas festas!


