
Abramurgem promove 1º Simpósio Carioca de 
Urgência e Emergência

No dia 05 de outubro, a Abramurgem realiza, no Centro 
de Convenções Sulamérica, da capital carioca, o 1º Simpó-
sio Carioca de Urgência e Emergência. O evento, que inte-
gra as atividades do V Congresso Internacional de Clínica 
Médica e do VIII Congresso de Clínica Médica do Estado 
do Rio de Janeiro, traz à tona a discussão de temas impor-
tantes como: Ventilação Mecânica no Pronto-Socorro - O 
que o Emergencista Deve Saber?, Abordagem das Principais 
Arritmias no Pronto-Socorro e Abordagem da Sepse Gra-
ve no Pronto Socorro. As conferências serão ministradas 
pelos doutores, Fernando Sabia Tallo, presidente da Abra-
murgem e médico assistente da UTI de Clínica Médica do 
Hospital São Paulo (EPM/Unifesp), Roberto de Moraes Jr, 
Secretário da Abramurgem e Diretor Cientifico do Instituto Paulista de Treinamento e Ensino (IPATRE) e Letícia Sandre Vendrame 
Saes, médica coordenadora da UTI de Clínica Médica do Hospital São Paulo (EPM/Unifesp). 

As inscrições estão abertas no site www.clinicamedicarj.com.br
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Nos dias 10 e 11 de novembro a Abramurgem irá promover,  
em São Paulo, a primeira edição do EMURGEM – Curso de Ele-
trocardiograma na Medicina de Urgência e Emergência. O curso 
tem como objetivos gerais fornecer subsídios teóricos e práticos 
para a análise segura do eletrocardiograma nas situações de urgên-
cia e emergência. De acordo com o coordenador do EMURGEM, 

Roberto de Moraes Jr., os alunos inscritos também irão desenvol-
ver habilidades na interpretação dos achados de um traçado ele-
trocardiográfico 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 eletro-
líticos, tromboembolismo pulmonar, DPOC e marca-passo.

O primeiro módulo do curso é voltado para médicos e acadê-
micos de Medicina e o segundo para enfermeiros e técnicos de en-
fermagem. Serão 6 horas de atividades por módulo, certificadas 
pela Abramurgem.

Confira a programação completa e inscreva-se em breve pelo 
site www.abramurgem.org.br/emurgem

Abramurgem oferece curso de Eletrocardiograma 

Curso de Eletrocardiograma
na Urgência e Emergência
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Com objetivo de democratizar o conhecimento e oferecer ferra-
mentas para a atualização do profissional que atua nas urgências e 
emergências médicas, a Abramurgem Regional-PR oferece, desde o 
início do ano, o 1º Curso Anual de Emergências Médicas. Totalmente 
gratuito, o curso aborda os principais macrotemas da área da Medicina 
de Urgência e Emergência, divididos em 10 módulos e 20 aulas. “Te-
mos oficialmente 60 profissionais inscritos no curso, que já está com 
as inscrições encerradas. Para viabilizá-lo, contamos com o importan-
te apoio da Universidade Federal do Paraná, da Pontif ícia Universi-
dade Católica do Paraná e da Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
Regional-PR”, afirma Francisco Luiz Gomide Magalhães, presidente da 
Abramurgem Regional-PR. A entidade já programa uma próxima edi-
ção do curso com início previsto para o começo de 2013.

Regional-PR promove curso 
gratuito de Emergências Médicas

Nesses primeiros dois meses de 
muito trabalho, iniciamos o prome-
tido processo de educação continu-
ada na Abramurgem que consiste 
na oferta de diversos cursos de atu-
alização, pós-graduação e treina-
mento prático para o emergencista. 
Um dos exemplos foi o Curso de 
Ventilação Mecânica, oferecido na 
capital paulista. Também em São 
Paulo nossa entidade chancelou o 

curso de pós-graduação senso latu em Medicina de Urgên-
cia e Emergência, cuja primeira turma iniciou as atividades 
em maio passado. 

Valorizando a geração de conhecimento científico, 
conquistamos recentemente um importante espaço na re-
vista científica da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, 
gentilmente cedido pelo seu editor chefe, na qual iremos 
publicar bimestralmente dois artigos científicos a fim de 
promover a Área de Atuação em Medicina de Urgência. 
Outra meta que caminha nesse sentido é a realização de 
um estudo sobre o perfil social, demográfico, profissional 
e de qualidade de vida do médico emergencista no Brasil. 
O estudo, cuja instituição proponente é a EPM/Unifesp, já 
conta com a adesão de diversos estados, incluindo o Distri-
to federal, Piauí, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, 
Rio Grande no Norte e municípios do interior de São Pau-
lo, com perspectiva de incluir outros estados. 

Paralelamente, firmamos convênio para oferecer cursos 
online direcionados especialmente aos colegas que não po-
dem acompanhar de forma presencial nossos eventos. E na 
programação, anunciamos em breve cursos de ACLS com 
preços especiais para os associados da Abramurgem, além 
de cursos de Eletrocardigrama na Urgência e Emergência 
(EMURGEM), Acesso à Via Aérea na Urgência e Emergên-
cia, Cardiologia na Urgência e Emergência (CARDIGEM), 
entre outros. 

Nos últimos meses, fundamos oficialmente a nova re-
gional do Amapá e apoiamos a realização de congressos es-
taduais, simpósios e jornadas que estão programados para 
acontecer no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Santa Catarina e Pará.

Mas há ainda muito trabalho pela frente. Estamos nos 
estruturando em todo país para poder servir, da melhor 
forma possível, ao nosso associado.

Fernando Sabia Tallo
Presidente da Abramurgem

No último dia 21 de julho tiveram início, em São Paulo (SP), as 
atividades do Curso de Pós-Graduação em Medicina de Urgência e 
Emergência, chancelado pela Abramurgem e promovido pelo IPA-
TRE (Instituto Paulista de Treinamento e Ensino). Com duração de 
2 anos, os alunos participarão de 18 módulos de aulas teóricas e prá-
ticas, incluindo mini-cursos de imersão. Reconhecido pelo MEC, 
esse curso tem como objetivo central contribuir para a formação e 
capacitação dos profissionais médicos que trabalham nas unidades 
de emergência, prontos-socorros e atendimento pré-hospitalar. 

Pós-Graduação em Medicina de 
Urgência e Emergência inicia 
suas atividades em São Paulo

Investindo em educação continuada

Curso de Pós-Graduação em Urgência e Emergência em São Paulo: alunos durante o 
primeiro dia de aula 
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Regional-SC organiza I Simpósio 
Estadual de Urgência e Emergência 

A Abramurgem Regional-SC irá promover, dias 19 e 20 
de outubro na sede da Associação Catarinense de Medici-
na, em Florianópolis, o I Simpósio Estadual de Urgência e 
Emergência. O evento debaterá temas que fazem parte do 
dia a dia do profissional que atua nas salas de emergência e 
prontos-socorros como Ventilação Mecânica, Parada Car-
díaca, Analgesia, Sedação e Doenças Isquêmicas, além de 
Ética Profissional e questões legais da esfera trabalhista.

Mais informações estarão disponíveis pelo site www.
sbcmsc.com.br/novo

AGENDA

Curso ACLS – Advancer Cardiologic Life Support
Data: 22 e 23 de setembro de 2012
Local: Hospital São Bernardo (São Bernardo do Campo – SP) 
Informações: www.abramurgem.org.br/acls 
(Inscrições abertas) 

V Congresso Internacional de Clínica Médica
VIII Congresso de Clínica Médica do Estado do Rio de Janeiro
Annual Meeting – Capítulo Brasileiro do American College of 
Physicians
1o Simpósio Carioca de Urgência e Emergência da Abramurgem
Data: 03 a 05 de outubro de 2012
Local: Centro de Convenções Sulamérica (Rio de Janeiro – RJ)
Informações: www.clinicamedicarj.com.br
(Inscrições abertas)

VII Congresso Mineiro de Clínica Médica
III Congresso Mineiro de Urgência e Emergência
I congresso Mineiro de Medicina Hospitalar
Data: 11 a 13 de outubro de 2012
Local: Associação Médica de Minas Gerais (Belo Horizonte-MG)
Informações: www.clinicamedica.org.br
(Inscrições abertas)

I Simpósio Cararinense de Urgência e Emergência
Realização: Abramurgem Regional-SC
Data: 19 e 20 de outubro
Local: Associação Catarinense de Medicina (Florianópolis-SC)
Informações: www.sbcmsc.com.br/novo

XIII Congresso Catarinense de Clínica Médica
XI Congresso Catarinense de Medicina de Urgência
Realização: Abramurgem regional-SC
Data: 15 a 17 de novembro de 2012
Local: Hotel Mercure Camboriu Internacional (Balneário Camboriú-SC)
Informações: www.sbcmsc.com.br/novo

Eventos realizados pela Abramurgem

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

V International Symposium of Thrombosis and Anticoagulation
Realização: Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica “Thomaz de 
Carvalho” (BCRI)
Data: 18 e 19 de outubro de 2012
Local: Hotel Ourominas (Belo Horizonte-MG)
Informações: www.ista2012.com.br

XXVI 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

Eventos apoiados pela Abramurgem

De 15 a 17 de no-
vembro, a Abramur-
gem Regional-SC 
realiza, no hotel Mer-
cure Camboriu Inter-
nacional, em Balne-
ário Camboriú, a 11ª 
edição do Congresso 
Catarinense de Me-
dicina de Urgência. O 
evento, que acontece 
paralelamente ao XIII 

Congresso Catarinense 
de Clínica Médica, irá abordar a situação das urgências e 
emergências no estado, especialmente no que se refere à 
atenção pré-hospitalar e pronto atendimento nos hospitais. 
“Santa Catarina é carente de infraestrutura e médicos capa-
citados para lidar com as urgências e emergências, inclusive 
na área das urgências pediátricas”, afirma Carlos Roberto 
Seara Filho, presidente da Abramurgem Regional-SC e 
presidente do congresso. O Dr. Fernando Tallo, presidente 
da Abramurgem, e o Dr. Francisco Magalhães, presidente 
da Abramurgem Regional-PR, confirmaram presença no 
evento.

Informações pelo site: www.sbcmsc.com.br.

Regional-SC realiza XI Congresso 
Catarinense de Medicina de Urgência

De 13 a 15 de setembro, o Capítulo de São José do Rio 
Preto da Abramurgem Regional-SP realiza o II Simpósio da 
Rede Regional de Urgência. André Baitello, chefe do De-
partamento de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde 
de São José do Rio Preto, informa que a programação dos 
dois primeiros dias compreende cursos práticos voltados 
para os técnicos e motoristas do SAMU, abordando técni-
cas como imobilização e atenção à parada cardíaca. 

O evento, que atende ao público dos 142 municípios da 
região, está com as inscrições encerradas e teve as cerca de 
200 vagas preenchidas. 

Capítulo de São José do Rio Preto 
promove evento
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ARTIGO

A Abramurgem foi fundada há pouco mais de três anos e neste 
período tem se fortalecido na defesa de seus princípios básicos 
que são o compromisso social, associativo e acadêmico visando 
congregar e discutir os fundamentos profi ssionais de várias es-
pecialidades que se dedicam às urgências e emergências no dia 
a dia. 

Dentre estes profi ssionais estamos nós, Fisioterapeutas, que 
desde a fundação da Abramurgem temos um fórum aberto para a 
discussão dos parâmetros de nossa inserção nas equipes de aten-
dimento e atuação nas salas de emergência.

Para nós é evidente a necessidade de estamos presentes nos 
locais de atendimento às urgências e emergências, já existem pelo 
país diversos serviços que possuem equipes fi xas de Fisioterapeu-
tas nas salas de emergências, porém ainda nos deparamos com 
algumas resistências decorrentes da falta de informação.

Este departamento de Fisioterapia não tem a menor pretensão 
ou condição de fornecer todas as respostas, elas devem vir do con-
senso e troca de experiências entre os profi ssionais que enfrentam 
as difi culdades do atendimento em urgências e emergências no 
dia-a-dia; 

Mas, inseridos numa associação multidisciplinar nós podemos 
contribuir  muito para as discussões sobre a atuação e integração 
do Fisioterapeuta nas equipes que trabalham juntas nas salas de 
emergência. 

A partir disso podemos orientar sobre quais caminhos seguir, 
temos várias perguntas abertas e as respostas devem vir de todos.

Qual o perfi l do Fisioterapeuta emergencista, que tipo de for-
mação especifi ca ele deve ter?

Quem são e onde estão estes profi ssionais? Quais as possibili-
dades e os limites de atuação do Fisioterapeuta?

Prezados colegas, reforço o convite para que todos vocês par-
ticipem da construção e das discussões das bases do atendimento 
fi sioterapêutico na sala de emergências, queremos conhecer vocês 
melhor e ouvi-los, neste e em todos os canais de comunicação da 
Abramurgem.

Denis C T Corrêa -Diretor do Departamento de Fisioterapia da 
Abramurgem

Categoria

(    ) Médicos Residentes - CRM                       (    ) Enfermeiros - COREN                          (    ) Fisioterapeutas - CREFITO                          (    ) Acadêmicos*

Nome:
Endereço:
Cidade:  Estado:  CEP:   Telefone:     Celular:
E-mail (legível):      Mês/ Ano de Formatura:  Data de Nascimento:     
CPF:    RG:   Faculdade:
Residência: (   ) Sim   (   ) Não     Especialização: (   ) Sim   (   ) Não

   Assinatura: 
IMPORTANTE
Enviar a fi cha preenchida acompanhada de cópia do documento (CRM/COREN/CREFITO), e comprovante de pagamento no valor de R$30,00 (trinta reais). Opções de pagamento: 
cheque nominal à Abramurgem; ou depósito bancário (Banco Bradesco - Agência 1191-6 / Conta Corrente 11.925-3. A fi cha de inscrição também se encontra disponível no site 
www.abramurgem.org.br
*Para acadêmicos a inscrição é gratuita.

Ficha de Inscrição - Abramurgem

Associe-se

Fisioterapeuta na sala de emergência: 
queremos conhecê-lo melhor Nos dias 24 e 25 

de agosto, a Abramur-
gem realizou, no audi-
tório do Hospital San-
ta Rita, em São Paulo, 
a primeira edição do 
Curso Básico de Ven-
tilação Mecânica na 
Urgência e Emergên-
cia (VMURGEM). Os 
cerca de 15 alunos 
inscritos tiveram aulas 
teóricas sobre noções 
da mecânica respira-

tória, monitorização, 
indicações e efeitos 
fi siológicos, ventila-
dor artifi cial, métodos 

convencionais de ventilação mecânica, análise gráfi ca bási-
ca, ventilação mecânica na asma e no DPOC, SDRA e des-
mame da ventilação mecânica. 

Em outra etapa, participaram de simulações, onde pu-
deram manusear o ventilador e recriar casos clínicos. “Nes-
te primeiro VMURGEM, optamos por manter uma turma 
com poucos alunos para que cada um individualmente pu-
desse interagir com o ventilador, gentilmente cedido pela 
empresa Oxy System. O resultado disso foi que todos pude-
ram testar conhecimentos e ter esclarecidas suas dúvidas”, 
explicou Fernando Sabia Tallo, presidente da Abramurgem 
e professor do curso. 

Devido a grande procura, novas edições do curso 
VMURGEM estão sendo programadas e devem ser reali-
zadas ainda este ano. Aguarde mais informações pelo site 
www.abramurgem.org.br.

Primeira edição do VMURGEM 
acontece em São Paulo

Fernando Sabia Tallo, presidente da 
Abramurgem e professor do VMURGEM, 
ensina aos alunos o manejo do ventilador 
artifi cial


