
Abramurgem chancela curso de pós-graduação em São Paulo
Já estão abertas as inscrições para o Curso de Pós-Graduação em Medicina de Urgência e Emergência, chancelado pela Abramur-

gem e promovido pelo IPATRE (Instituto Paulista de Treinamento e Ensino). Reconhecido pelo MEC, esse curso agora abre turma 
em São Paulo (SP) com objetivo central de contribuir para a formação e capacitação dos profissionais médicos que trabalham nas 
unidades de emergência, pronto-socorros e atendimento pré-hospitalar. 

Como diferencial, proporciona 18 módulos de atividades teóricas e também práticas, incluindo em seu programa mini-cursos de 
imersão. Com isso, além do embasamento teórico, o aluno recebe treinamento prático em cenários diversos e ambientes avançados de 
simulação que permitem a aquisição de habilidades e comportamentos, sem colocar em risco os pacientes. 

Com duração de dois anos, o Curso Lato Sensu de Pós-graduação em Medicina de Urgência e Emergência tem previsão de início 
em maio, mediante fechamento de turma com 50 alunos.

Confira no site www.abramurgem.org.br/posgraduacao

Abramurgem Regional-MG consolida parceria com a Associação 
Médica de Minas Gerais

Em setembro de 2011, a Abramurgem Regional-MG 
foi convidada pela Associação Médica de Minas Gerais 
(AMMG) para gerir o novo departamento científico de 
Urgência e Emergência desta entidade estadual. A Abra-
murgem Regional-MG é presidida pelo Dr. Oswaldo For-
tini Levindo Coelho, também diretor dos departamen-
tos de Clínica Médica e de Administração em Saúde da 
AMMG. De acordo com Fortini, a regional da Abramur-
gem pretende investir na formação dos profissionais que 
atuam em Urgência e Emergência por meio de simpósios 
e cursos, agora com total apoio da Associação Médica do 
Estado.

“Precisamos aperfeiçoar a formação dos médicos que 
atendem nesses serviços. Queremos propor mudanças 
curriculares: criar a disciplina de Urgência e Emergência 
nas faculdades que não dispõem dela, e, naquelas em que 
já existe algum tipo de formação, rever a estrutura desse 
ensino e melhorar o que já está sendo visto”, afirma.

Ele aponta ainda as más condições de trabalho e remu-
neração e a precária situação do sistema de saúde, tanto 
privado como público. “Precisamos forçar a mudança no 
sistema de marcação de consultas eletivas. Criar consultó-
rios de apoio aos pronto - socorros fazendo, com que a população 

não veja o atendimento de urgência e emergência como a solução 
para todos os seus problemas”, explica.
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É uma satisfação 
imensa quando vejo 
ganhar vida um pro-
jeto que antes apenas 
permeava minhas 
ideias. E ver o livro 
“Urgências e Emer-
gências nas Especia-
lidades Médicas” se 
tornando uma rea-
lidade me dá novas 
energias para o tra-
balho. Quando assu-

mi a presidência da Abramurgem, um dos desejos 
da equipe era editar uma obra que pudesse reunir 
o que há de mais novo no âmbito das urgências e 
emergências médicas em todas as especialidades. 
Um desejo que necessitava da colaboração das vá-
rias Sociedades Médicas para efetivamente sair do 
papel.   

Menos de dois anos depois, o empenho trouxe 
muitos frutos e ajudou a estreitar relações entre a 
Abramurgem e as demais especialidades, todas re-
lacionadas, de uma maneira ou de outra, ao aten-
dimento de urgência e emergência. Portanto, não 
tenho palavras para agradecer às entidades que 
prontamente se engajaram neste projeto. Sem o 
seu apoio, nada disso seria possível. 

Já em fase avançada de confecção, o livro que 
prevê a edição de 64 capítulos, irá tratar de temas 
dos mais diversos, como: Fratura Exposta - Classi-
ficação e Tratamento, Controle do Dano Ortopédi-
co, Epistaxe, Hipercalemia, Pielonefrite, Primeiro 
Atendimento no Trauma Ocular, Perfuração de 
Esôfago, Conduta Atual na Úlcera Duodenal Per-
furada, Estado do Mal Epiléptico, Estado Confu-
sional Agudo, Infecção Pélvica, Hemorragia Obsté-
trica, Abcessos Cervicais, Emergência em Picadas 
de Aracnídeos e Envenenamento por Amimais 
Marinhos, Emergências Psiquiátricas no Hospital 
Geral, entre outros. 

Muito em breve esta obra estará á disposição 
do profissional que atua nos pronto-socorros e sa-
las de emergência, se tornando peça fundamental 
para a sua atualização e reciclagem. Aguardem!

Roberto Saad Jr.
Presidente da Abramurgem

Urgências e Emergências nas 
Especialidades

Regional-SP prepara Curso de Ventilação Mecânica
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Abramurgem Regional-SP cria comitês 
de Fisioterapia e Enfermagem

No último dia 14 de fevereiro a nova diretoria da Abramurgem Regional-
SP esteve reunida em assembleia na sede da entidade para aprovar a criação 
dos comitês de Fisioterapia e Enfermagem. Na ocasião, foram eleitos os novos 
membros desses comitês, que serão incumbidos de promover e difundir cursos 
e atividades relacionadas à Urgência e Emergência em suas respectivas áreas. 

Ainda no primeiro semestre de 
2012, a Abramurgem Regional-SP irá 
promover a primeira edição do Curso 
de Ventilação Mecânica (VMURGEM). 
Voltado tanto para médicos, como 
para fisioterapeutas e enfermeiros 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 Regio-
nal-SP,  médico da UTI da Disciplina de Clínica Médica da EPM/Unifesp, e au-
tor do “Guia Prático de Ventilação Mecânica para Médicos, Enfermeiros e Fisio-
terapeutas”, livro utilizado como material de apoio para os alunos do curso.

Após a conclusão das 14h de atividades práticas e teóricas, a certificação será 
concedida mediante aprovação em prova aplicada pela Abramurgem Regional-
SP. 

Mais informações em breve no site www.abramurgem.org.br

Membros dos comitês de Fisioterapia e Enfermagem da Abramurgem Regional-SP se reúnem com o 
Presidente da entidade para debater novos cursos e eventos
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AGENDA

No próximo mês de julho, a SBCM irá promover, em São 
Paulo (SP), a quinta edição do Curso Avançado de Reciclagem 
em Clínica Médica. 

O tradicional curso, com duração de uma semana, se caracte-
riza inteiramente em atividades de imersão, cujo objetivo central 
é a atualização em Clínica Médica com foco no aprimoramento 
do exercício da Medicina.

A última edição, realizada em 2010 também na cidade de São 
Paulo, contou com a participação de 400 inscritos. 

Mais informações em breve no site 
www.sbcm.org.br

SBCM prepara 5ª edição do Curso 
de Reciclagem em Clínica Médica

A Comissão Na-
cional de Residência 
Médica (CNA) pror-
rogou até dezembro 
de 2012 o prazo para 
renovação de Títu-
lo de Especialista ou 
Certificado de Área 
de Atuação emitido 
em 2006. A extensão 
do prazo se deu para 
permitir que os espe-
cialistas que ainda não 

conseguiram, possam completar os 100 pontos (com pon-
tuação máxima de 40 pontos/ano), por meio de participa-
ção em diferentes atividades de atualização credenciadas 
pela entidade. 

A necessidade de renovação do título de especialista 
ou certificado de área de atuação a cada 5 anos foi deter-
minada pela resolução n° 1.772/2005 do Conselho Federal 
de Medicina para os documentos emitidos a partir de 01 
de janeiro de 2006. A renovação é optativa apenas para os 
médicos que obtiveram os certificados até 31 de dezem-
bro de 2005. 

Prorrogado prazo para revalidação 
de Certificado de Área de Atuação

Em 2012, um dos projetos da Abramurgem será a re-
vitalização do seu portal na internet. Com isso, o asso-
ciado poderá ter acesso a novos conteúdos informativos e 
científicos de forma mais lúdica e interativa. Entre as no-
vidades está a criação de uma nova seção que traz notícias 
atualizadas da área, links para os sites das Regionais e Li-
gas Acadêmicas, seção com artigos científicos e abstracts, 
entre outros. 

Com a implementação dessas novidades, a meta é criar 
um espaço mais interessante para os associados da área da 
Medicina, Fisioterapia e Enfermagem. 

Confira em breve: www.abramurgem.org.br

Abramurgem prepara reformulação 
em seu portal

VI Congresso Sul-Brasileiro de Cirurgia Torácica
Realização: Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica
Data: 12 a 14 de abril de 2012
Local: Hotel Intercity Premium (Caxias do Sul - RS)
Informações: (54)32238677 
eventos2@dolaimes.com.br

IX Congresso Paulista de Clínica Médica
Realização: SBCM Regional-SP
Data: 20 e 21 de abril de 2012
Local: Fecomercio (São Paulo-SP) 
Informações: www.clinicamedicaonline.com.br

VIII Congresso de Clínica Médica 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

XI Congresso Gaúcho de Clínica Médica
Realização: SBCM Regional-RS
Data: 12 e 13 de outubro de 2012
Local: Prédio 40 da PUC (Porto Alegre-RS)
Informações: www.clinicamedicars.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 CURSO AVANÇADO DE 
RECICLAGEM EM CLÍNICA 

MÉDICA

O Ministério da Saúde publicou recentemente  porta-
rias que irão beneficiar cerca de quatro milhões de brasi-
leiros usuários do Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência (SAMU 192). Elas passam a determinar o aumento 
dos valores de custeio do SAMU e também o envio de no-
vas ambulâncias para diferentes municípios. As medidas 
abrangem os estados de São Paulo, Piauí, Paraná, Paraíba, 
Rio Grande do Sul, Bahia, Rondônia e Tocantins. Serão 45 
novas ambulâncias do SAMU 192, sendo 40 Unidades de 
Suporte Básico e cinco de Suporte Avançado. Para elas, o 
investimento do governo federal chega a R$ 7,6 milhões.

Mais recursos federais para SAMU em 
oito estados
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ARTIGO
O Papel da Fisioterapia na Urgência e Emergência

A Medicina de Urgência e Emergência é uma Área se Atu-
ação fundamental que visa o diagnóstico, o tratamento inicial 
e a prevenção de complicações de diversas doenças que afe-
tam qualquer órgão ou tecido. 

Neste contexto, torna-se evidente a importância de uma 
equipe multidisciplinar altamente qualifi cada. Usualmente, 
essa equipe é composta por médicos, enfermeiros, auxiliares 
e técnicos de enfermagem. Porém, devido aos avanços cien-
tífi cos e tecnológicos, um outro profi ssional passou a ganhar 
espaço nesse setor: o fi sioterapeuta. 

A Fisioterapia pode atuar praticamente em todas as situa-
ções clínicas nos setores de Urgência e Emergência com inter-
venções variadas, levando-se em consideração a real necessi-
dade do paciente. Tal profi ssional intervém de maneira direta 
nos casos em que o paciente necessite de ventilação mecânica 
invasiva e não invasiva, de cuidados com a via aérea duran-
te parada cardiorrespiratória, de auxílio no posicionamento, 
transferências e transporte de um setor para outro, além de 
atuar juntamente com outros profi ssionais da equipe até a es-
tabilização do paciente. 

O mais importante é tentar amenizar o quadro crítico e 
intensifi car o atendimento fi sioterapêutico ainda na sala de 
emergência. Para isto, basta o profi ssional ser treinado com 
responsabilidade, ter conhecimento adequado baseado em 
evidências científi cas, ser dinâmico e proativo, ter espírito de 
liderança, bom senso, compreensão, tolerância e paciência, 
ter raciocínio rápido para saber planejar e executar suas ações 
com agilidade, saber promover e improvisar com segurança, 
ter iniciativa, atitudes fi rmes e, acima de tudo, o espírito de 
solidariedade humana e amor ao próximo. 

Um trabalho, realizado durante o mês de maio de 2009 no 
pronto-socorro do Hospital São Paulo, mostra bem a atuação 
fi sioterapêutica nesse setor. Dentre os 192 pacientes que fo-
ram internados nesse período, 109 realizaram atendimento de 
Fisioterapia. Dentre os outros pacientes que não realizaram, 
cinco foram a óbito na entrada e os demais permaneceram em 
sala de observação. 

Nesse trabalho, a assistência prestada pelo fi sioterapeuta 
na emergência variou entre oxigenoterapia, ventilação mecâ-
nica invasiva, ventilação mecânica não invasiva e fi sioterapia 
respiratória, que é subdividida em aspiração de vias aéreas, 
manobras de higiene brônquica e de reexpansão pulmonar 
(OGAWA ET al., 2009).

Diante de todo este quadro podemos imaginar o grau de 
complexidade dos pacientes que procuram o serviço médico 
de Urgência e Emergência, exigindo formação atualizada e 
competência da equipe multiprofi ssional. Uma equipe bem 
treinada refl ete em um atendimento mais rápido e efi ciente 
e, consequentemente gera menos complicações ao paciente, 
diminui o risco de infecções e o tempo de internação hospi-
talar. 

Foi tendo como base essas ideias que a Abramurgem Re-
gional-SP criou o Comitê de Fisioterapia cujos objetivos são: 
divulgar  a atuação de Fisioterapia na Urgência e Emergência 
e  promover a capacitação profi ssional  relacionada à área por 
meio  de atualização terapêutica e científi ca. 

Carolina Coli Garcia, Elaine Cristina Pereira, Hayanne 
Osiro Paulev, Marcela Salvador  Galassi e Priscila Sandri, 
membros do Comitê de Fisioterapia da Abramurgem Regio-
nal-SP     
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