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Abramurgem lança 
Projeto Capacitação para  
Profissionais de Saúde 
do Brasil p. 3 

Regional-SP apoia 
Simpósio de 
Atendimento ao 
Traumatizado em São 
José do Rio Preto p. 4

Livros: Abramurgem 
prepara lançamento 
da série “Emergências 
Clínicas Brasileiras” p. 4

2º Congresso Internacional da 
Abramurgem recebe 4,5 mil congressistas

PUC-RS será sede deste evento, um dos mais importantes na Área de 

Atuação de Medicina de Urgência do Brasil

Em 2013, a cidade de Porto Alegre (RS) recebe a 2ª edi-
ção do Congresso Internacional de Medicina de Urgência e 
Emergência, que neste ano conta com mais de 4,5 mil con-
gressistas inscritos. O evento, que ocorre de 09 a 12 de ou-
tubro na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, buscou inovar colocando na prática o seu compromisso 
com a sustentabilidade. Além de uma programação cientí-
fica bastante completa, que inclui temas das mais variadas 
áreas de interesse do profissional que atua nos serviços de 
urgência e emergência, a organização do congresso se em-
penhou em implementar uma série de ações envolvendo 
economia de energia, geração de menor quantidade de lixo 
e reciclagem de materiais. 

Em complementação a essas iniciativas, será promovida 
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 pere-
cível no balcão devidamente identificado localizado junto 
à secretaria do Congresso. Aquele que colaborar, receberá 
como presente um mouse pad personalizado com o logo do 
evento. 

Em relação às atividades culturais, o destaque será para a 
peça de teatro “Doutor!! 2 – Como continuar enlouquecen-
do um médico em um dia”, com Rosane Gofman vivendo o 
papel da Doutora Consuelo. O espetáculo que será apresen-
tado logo após a cerimônia oficial de abertura do congresso 
no salão de Atos da PUC-RS, com entrada gratuita.

Confira mais informações no site 
www.clinicamedica2013.com.br. 
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Conheça nossas Regionais

AMAPÁ - Presidente: João Câncio da Costa Ribeiro 
Tel. (96) 3223-5397 
E-mail: jcanciofla@yahoo.com.br - abramurgemap@gmail.com

CEARÁ - Presidente: Cristiano W. M. Rôla Junior 
Tel. (85) 3224-9212  
E-mail: kitacsaude@gmail.com - abramurgemce@gmail.com

GOIÁS - Presidente: Paulo Cesar Filho 
E-mail: pcvafi@yahoo.com.br - abramurgemgo@gmail.com

MATO GROSSO - Presidente: Fabio Liberali Weissheimer 
E-mail: fabiolw@hotmail.com - abramurgemmt@gmail.com

MATO GROSSO DO SUL - Presidente: Antonio Pedro L. Bittencourt 
E-mail: apbittencourt25@yahoo.com.br - abramurgemms@gmail.com

PARANÁ - Presidente: Francisco Magalhães 
Tel. (41) 3262-6553 
E-mail: drfrancisco.magalhaes@gmail.com - abramurgempr@gmail.com

MINAS GERAIS - Presidente: Oswaldo Fortini Levindo Coelho 
Tel. (31) 3225-8251 
E-mail: oflevindocoelho@globo.com - abramurgemmg@gmail.com

PIAÚI - Presidente: Álvaro Regino Chaves Melo 
Tel. (86) 3233-2858 
E-mail: alvaroregino@yahoo.com.br - abramurgempi@gmail.com

RIO DE JANEIRO - Presidente: José Galvão Alves 
Tel. (21) 2240-4645 
E-mail:  jgalvaorj@terra.com.br - abramurgemrj@hotmail.com

RIO GRANDE DO NORTE - Presidente: Haroldo Ferreira da Silva Jr 
Tel. (84) 3234-2476 
E-mail: abramurgemrn@hotmail.com - abramurgemrn@gmail.com

RIO GRANDE DO SUL - Presidente: Juarez Neuhaus 
Tel. (51) 3217-3842 
E-mail: juarez.barbisan@gmail.com - abramurgemrs@gmail.com

SANTA CATARINA - Presidente: Carlos Roberto Seara Filho 
Tel. (47) 3326-5889 
E-mail: carlos.seara@terra.com.br - abramurgemsc@gmail.com

SÃO PAULO - Presidente: André Luciano Baitello 
Tel. (17) 3201-5000 R.1608 
E-mail: albaitello@gmail.com - abramurgemsp@gmail.com

Associados e médicos que atuam 
nos serviços de urgência e emergência 
do Brasil,

A Medicina de Urgência e Emer-
gência permanece uma grande preocu-
pação 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 entan-

to 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 parce-
ria 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 acessibili-
dade. 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 no-
tório 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 obriga-
ção associativa. 

Espero ter boas notícias em breve,

Fernando Sabia Tallo, presidente da Abramurgem

O jornal Sala de Emergência é uma publicação da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência. 

Endereço: - Rua Botucatu, 572, Cj. 114 - Vila Clementino / São Paulo – SP 
04023-061
www.abramurgem.org.br  - imprensa@abramurgem.org.br
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Em parceria com a Sociedade Bra-
sileira de Clínica Médica, a Abramur-
gem vem atuando de forma ativa no 
processo de capacitação e atualização 
do médico que desenvolve suas ativi-
dades nos diversos serviços de urgên-
cia 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 du-
ração total de 12 semanas e atividades práticas complementa-
res. Ao final de cada um dos 12 módulos, a ideia é apresentar 
casos clínicos para que os alunos treinem o processo do diag-

nóstico. 
“Com esse projeto, temos a intenção de disciplinar, orien-

tar, padronizar o atendimento à emergência e implementar 
um programa de educação à distância com tutoria permanen-
te, além de contribuir de maneira mais ampla para a saúde 
pública brasileira através da melhoria do atendimento à popu-
lação”, explica o presidente da Abramurgem, Fernando Sabia 
Tallo.  

Ele completa que o projeto parte do reconhecimento de 
que instituições formadoras não têm garantido o desenvolvi-
mento de competências e habilidades necessárias para que o 
médico cumpra satisfatoriamente o seu papel frente às situa-
ções de urgência e emergência apresentadas. 

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

As ligas acadêmicas e seu papel 
na formação médica

As ligas acadêmicas de 
medicina são grupos de 
estudo criados e organizados 
por estudantes, professores e 
profissionais, cujo objetivo 

é complementar as atividades acadêmicas no campo da 
pesquisa, do ensino e da extensão. “Através das ligas é 
possível sanar, em partes, deficiências que existem nos cursos 
de medicina, permitindo a formação de um profissional mais 
experiente e ciente de seu papel transformador na sociedade 
e na vida de seus pacientes”, explica Marcelo Lamberti, 
coordenador nacional do Comitê da Liga Acadêmica de 
Medicina de Urgência e Emergência (Lamurgem). 

10 Passos Para se Formar uma Liga Acadêmica

1. Buscar orientação e auxílio do Centro ou Diretório 
Acadêmico.
2. Escolher um tema relevante, abrangente e geral.
3. Procurar professores e profissionais da área interessados, 
para planejar o trabalho a ser desenvolvido e escolher a 
metodologia adequada.
4. Procurar apoios de entidades e instituições para a execução 
do projeto.
5. Elaborar o estatuto da Liga permitindo que haja discussões 
e, se necessário, modificações posteriores com a participação 
dos futuros integrantes da Liga.
6. Promover curso de capacitação.
7. Elaborar e aplicar os métodos de seleção dos integrantes 
da Liga.
8. Fazer o cronograma de atividades da Liga.
9. Garantir espaço para a apresentação dos trabalhos.
10. Fazer valer as normas do estatuto da Liga.
Fonte: Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina

Curso de Eletrocardiograma
na Urgência e Emergência

A Abramurgem lança vários cursos para 2014, apre-
sentados a seguir, que serão ministrados por profissio-
nais altamente qualificados, permitindo aos participan-
tes discutirem aspectos relevantes das situações clínicas 
mais observadas no dia a dia dos serviços de urgência e 
emergência e fornecendo subsídios teórico-práticos para 
a melhoria  da qualidade do atendimento médico ao pa-
ciente.

Programa de Cursos da 
Abramurgem 2014

Os interessados em saber mais dos cursos acima 
mencionados, preencher ficha de interesse no estande da 
Abramurgem ou pelo site www.abramurgem.org.br.
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Temas relacio-
nados à Medicina 
de Urgência já ga-
rantiram seu espa-
ço fixo na Revista 
da Sociedade Bra-
sileira de Clínica 
Médica. Desde o 
início do ano esta 
tradicional publica-
ção passou por al-

gumas importantes 
mudanças a fim de permitir a melhoria da sua 
qualidade e a seleção mais criteriosa do con-
teúdo. Além da capa que ganhou novo layout, 
houve a reformulação do conselho editorial 
através da expansão do seu board internacio-
nal e a alteração da periodicidade, passando 
a ser trimestral. Todas essas novidades foram 
idealizadas com a intenção de que a revista, já 
indexada pelas bases de dados LILACS e La-
tindex, possa também ser incluída na SciElo. 

Aqueles interessados em publicar seus ar-
tigos originais, artigos de revisão e relatos de 
caso na Revista da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica podem verificar as normas no 
site:www.sbcm.org.br/revista/Normas2013.pdf

Medicina de Urgência 
na Revista da SBCM

No último dia 20 de setembro, a Rede de Atendimento ao 
Traumatizado na Região de São José do Rio Preto (SP) realizou, com 
apoio da Abramurgem Regional-SP, a primeira edição do Simpósio 
Multidisciplinar de Atendimento ao Traumatizado.  

O evento teve como meta central contribuir com a implantação 
da Linha de Cuidado ao Trauma, instituída na Rede de Urgência e 
Emergência visando a redução da morbimortalidade causada pela doença. 
Trata-se do processo integrado de atenção ao paciente vítima de trauma 
buscando a prevenção dos agravos, garantia de padrões adequados 
de acessibilidade aos recursos tecnológicos, à gravidade dos casos e à 
continuidade do cuidado, com atribuição prévia de responsabilidades 
assistenciais e mecanismos de regulação, coordenação, comunicação e 
transporte sanitário entre os diversos serviços e respectivos gestores. 

No Brasil, o Trauma é uma doença com proporções epidêmicas 
profundas. Segundo o Ministério da Saúde, no nosso país, o problema 
ocupa o primeiro lugar entre as causas de mortes de pessoas na faixa 
etária de 1 a 39 anos, sendo que os acidentes de trânsito e a violência são 
os fatores que mais contribuem. 

Regional-SP apoia realização do I Simpósio Multidisciplinar de 
Atendimento ao Traumatizado 

Com objetivo de levar mais informação ao profissional que 
trabalha nos prontos-socorros e salas de emergência, a Abramurgem 
começou a preparar este ano, junto à Editora Atheneu, uma série de 
livros intitulada “Emergências Clínicas Brasileiras”. De autoria dos 
doutores Fernando Sabia Tallo, Renato Delascio Lopes e Antonio 
Carlos Lopes, serão pequenos volumes de fácil leitura e consulta, 
que irão tratar dos principais assuntos do dia a dia do emergencista. 

Os volumes a integrar a coleção serão os seguintes:
- Gestão e Organização do Pronto-Socorro 
- Urgências em Gastroenterologia 
- O Eletrocardiograma na Urgência e Emergencia: 
   Abordagem para o Clínico
- Urgências Respiratórias no Pronto-Socorro
- Atendimento as Urgências e Emergências em Infectologia 
- Atendimento Pré-Hospitalar 
- Cardiologia na Sala de Emergência: Uma Abordagem 
   para o Clínico 
- Medicina Humanista e Ética na Emergência
- Acesso a Via Aérea na Sala de Emergência: 
  Abordagem para o Clínico
- Atendimento ao Paciente Vítima de Trauma: Abordagem 
  para o Clínico
- Urgências em Endocrinologia 
- Urgências em Neurologia 
- Pneumologia
- Atendimento às Urgências e Emergências Psiquiátricas 
   no Pronto-Socorro uma Abordagem para o Clínico 
- Urgências Oncológicas no Pronto-Socorro 
- Urgências em Nefrologia Abordagem para o Clínico

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

Abramurgem prepara lançamento 
da série “Emergências Clínicas 

Brasileiras”

I° Simpósio 
Linha de Cuidado ao  

Trauma 20/09/13 
8h 

Local:  
FAMERP  
Anfiteatro Fleury 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5416, 
São José do Rio Preto-SP 

Inscrições e Informações 
www.apatru.org.br  / apatru.org@hotmail.com 

APATRU- 17-3301 - 0887 
ou no Local do Evento 

Valor da Inscrição: R$20 

• Rede de Atendimento ao Traumatizado na Região de São José do Rio 
Preto 

• O Atendimento Pré Hospitalar Integrado ao Traumatizado 
• Amputação ao Traumatizado: Critérios ara amputação imediata e 

cuidados de reabilitação 
• Debate 
• Coffee Break 
• A importância da Reabilitação Multidisciplinar na Linha de Cuidados ao 

Traumatizado. AACD; Lucy Montoro; Centro Municipal de Reabilitação. 
• As Sequelas Crônicas do Traumatizado. A Função do SADE 
• Debate 
• Prevenção do Trauma. Observatório de Segurança no Trânsito 
• Atendimento Avançado ao Trauma Crânioencefálico. Monitorização da 

Pressão intracraniana. Atendimento Multidiciplinar ao Lesado 
Raquimedular. 

• Debate 
• Encerramento 

Apoio: 

Programação 
Início: 8h.  Término: 12h30 


