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Público do 4º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência, que aconteceu em 2017 na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais

A 5ª edição do Congresso Internacional de Medicina de Urgência 
e Emergência está programada para acontecer de 02 a 05 de outubro 
de 2019, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. O evento 
ocorre juntamente com o 15º Congresso Brasileiro de Clínica Médica 
e a 1ª Jornada Nacional de Enfermagem em Urgência e Emergência. 

Durante o evento, serão abordados vários temas de interesse dos 
médicos que atuam na Clínica Médica e na Medicina de Urgência e 
Emergência por meio de apresentações interativas e diversificadas.

A programação do congresso conta com palestras e mesas 
redondas que serão realizadas em oito salas simultâneas, além de oito 

cursos pré-congresso (ACLS, PHTLS, Vmurgem, Seclin, Viamurgem, 
Semiologia Clínica, Antibióticoterapia e suas Aplicações Práticas, 
e Cardigem). Durante o evento, haverá apresentação de trabalhos 
científicos com tema livre e a realização do concurso para obtenção 
do Título de Especialista em Clínica Médica.  

Os sócios da Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) têm 
direito a descontos. Confira a programação, opções de hospedagem e 
a lista de palestrantes no site do evento. Você também pode baixar o 
aplicativo do congresso na Play Store, disponível para iOS e IPhone 
e ter acesso a todas as informações.  

Leve os cursos da Abramurgem para a sua cidade
A partir desse semestre, os cursos oferecidos pela Abramurgem estão disponíveis para serem 

ministrados por demanda em diversas localidades do Brasil.  Os cursos da Abramurgem são realizados 
por profissionais altamente qualificados. E oferecem aos participantes a oportunidade de aprimorarem 
conhecimentos em vários aspectos relevantes das situações clínicas mais comuns no dia a dia dos 
serviços de urgência e emergência. Além disso, fornecem subsídios teóricos e práticos para melhoria 
da qualidade do atendimento médico oferecido ao paciente. Saiba mais no site da Abramurgem.
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O jornal Sala de Emergência é uma publicação da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência. 

EDITORIAL

ABRAMURGEM tem o apoio da 
comunidade da Emergência

Não há como deixar de exaltar aquele que 
ensina ou aquele que nos defende. Ninguém deixa 
de reconhecer a importância de um professor ou de 
um agente da lei.  

Recentemente, coube ao Congresso conceder-
lhes benef ícios especiais de aposentadoria.  Afinal, 
ao Estado cabe o monopólio da força:  “eles 
empunharão bengalas em vez de pistolas?” Segundo 
o Congresso, eles seriam incapazes de perseguir o 
meliante e ficaríamos indefesos com esse modelo 
“injusto”.  Já no caso dos educadores, como poderiam 
sobreviver às salas de aula superlotadas e a falta 
de condições de trabalho que enfrentam com a 
evolução da idade?   

É mesmo? E o que dizer sobre outras classes de trabalhadores como os Lixeiros,  
Garis, Estivadores e Técnicos de Enfermagem que trabalham noites seguidas em 
trabalhos manuais muito duros? Quem luta por eles? Quem diz que é um trabalho 
desumano? Eles não levantam faixas, não gritam palavras de ordem e não têm 
ninguém em Brasília. Esses profissionais trabalharão até morrer? 

Vivemos numa sociedade organizada por corporações, boa parte delas dominadas 
por burocratas acusados de corrupção que parasitam o estado brasileiro, ou por 
trabalhadores e alunos que há anos se retroalimentam de nosso sistema político e 
associativo.

A ABRAMURGEM vem sendo atacada por não ser membro da Associação 
Médica Brasileira (AMB), corporação que reúne as sociedades de especialidades 
médicas.  É também  injustamente classificada pelos seus adversários políticos como 
uma entidade clandestina.       

A entidade conta com 10 anos de história. Milhares de profissionais e aprendizes 
foram beneficiados pela ABRAMURGEM com o ensino e a promoção da Emergência 
por meio de um número expressivo de publicações, livros, tratados, congressos, 
simpósios, cursos presenciais e on-line de capacitação.  

Diversos membros da entidade possuem uma carreira e títulos acadêmicos, muitos 
possuem  extensa história de contribuições na área de Urgência e Emergência em seus 
Estados e vários outros têm a intenção de construir um histórico nesse contexto.

A ABRAMURGEM não reconhece a autoridade científica ou moral de nossos 
agressores, a não ser por serem ferrenhos defensores de si mesmos. Alguns desses 
acusadores são semianalfabetos da profissão, palhaços televisivos que contam uma 
história delirante sobre a realidade da emergência brasileira e não farão parte da 
autocrítica de nossa história.   

Não somos reconhecidos pela AMB e também não reconhecemos que seus 
membros tenham autoridade para nos discriminar ou promover campanhas 
difamatórias a nosso respeito. O nosso reconhecimento é validado por médicos e 
alunos de medicina do Brasil.  E isso é o bastante para nós.  

A ABRAMURGEM é a única associação médica da emergência não reconhecida 
pela AMB, porém apoiada pela comunidade da Emergência.

Fernando Sabia Tallo, presidente da Associação Brasileira de Medicina de 
Urgência e Emergência

Os sócios adimplentes da Abramurgem 
têm direitos a diversos benef ícios. Entre 
eles, descontos para atualização profissional, 
o que incluiu cursos de educação médica, 
presenciais e on-lines, simpósios e congressos 
realizados pela Abramurgem Nacional, suas 
Regionais e entidades parceiras. 

Além disso, os sócios ganham acesso ao 
portal de benef ícios que possui mais de 30 
empresas conveniadas de vários segmentos 
e de abrangência nacional,  além de  acesso 
permanente à informações e eventos 
científicos. Uma das novidades nesse ano, é a 
possibilidade de fazer a inscrição para sócio 
pela internet. 

Para se inscrever, basta acessar o site da 
Abramurgem, escolher a categoria (Médicos 
/ Residentes, Enfermeiros, Fisioterapeutas ou 
Acadêmicos), preencher a ficha, inserir a foto 
do CRM/COREN/Crefito e do comprovante 
de matrícula, realizar o pagamento via 
PagSeguro e por fim, receber sua confirmação 
por e-mail junto com o número de sócio. 

Para saber mais, acesse o site da  
www.abramurgem.org.br .

Conheça todos os benefícios 
de se tornar sócio da 

Abramurgem

A Abramurgem realiza na capital paulista, 
no dia 16 de agosto, o Vmurgem (Curso 
de Ventilação Mecânica na Urgência e 
Emergência). 

O objetivo é promover atualização e 
treinamento do profissional que atua nos 
serviços de Urgência e Emergência, transporte 
de paciente grave e terapia intensiva. 

O curso é voltado a médicos que atuam 
em prontos-socorros, unidades de pronto-
atendimento, Unidades Básicas de Saúde, 
SAMU, médicos residentes e acadêmicos do 6° 
ano de Medicina. 

Saiba mais no site da Abramurgem.
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Tratado de Urgência e Emergência do Brasil concorre ao Prêmio Jabuti

O “Tratado de Medicina de Urgência e Emergência - da Graduação à Pós-
graduação”, uma realização da Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) e 
da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência (Abramurgem), 
está inscrito para a 61ª edição do Prêmio Jabuti na categoria Ciências. Os jurados 
do prêmio são os responsáveis por selecionar os finalistas que irão concorrer em 
19 categorias.

A obra, inédita, é o primeiro e único tradado escrito no País sobre a Medicina 
de Urgência e Emergência. Com 2.344 páginas, distribuídas em dois volumes, 
o tratado traz um conteúdo abrangente e detalhado no manejo das urgências e 
emergências médicas em todas as situações do dia-a-dia que engloba.

Além disso, a publicação conta com a colaboração de mais de 455 profissio-
nais da área de saúde. Entre eles, os presidentes da SBCM e da Abramurgem, 
Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes e Dr. Fernando Sabia Tallo, respectivamente.

Voltado principalmente à Emergencistas, Socorristas, Intensivistas, Clíni-
cos, Cirurgiões, Residentes em Emergência Médica, Medicina Intensiva, Clíni-
ca Médica e Cirurgia, o tratado pode ser adquirido no site da Editora Atheneu  
(www.atheneu.com.br).

Começam em agosto, nas cidades de São Paulo e Rio Grande 
do Sul, novas turmas do curso de Pós-Graduação Lato-Sensu 
em Medicina de Urgência e Emergência. O projeto pedagógico 
do curso é da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e 
Emergência (Abramurgem) em parceria com a Universidade Brasil.

Voltado a médicos inscritos no Conselho Regional de Medicina 
(CRM), o curso tem como objetivo capacitar o profissional para 
o atendimento às principais emergências e cuidados ao paciente 
grave, desenvolvendo uma visão crítica da emergência e formando 
multiplicadores na área da assistência, gestão e ensino desta 
especialidade.

Saiba mais e inscreva-se no site https://poliscursos.com.br .

O Curso de Acesso às Vias Aéreas na Medicina de Urgência 
e Emergência (Viamurgem) formou mais uma turma em São 
Paulo, no último mês de maio.

O curso, que conta com o apoio da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica (SBCM), é uma oportunidade de aperfeiçoamento 
para médicos clínicos, residentes e acadêmicos de medicina em 
turmas reduzidas e com instrutores especializados.

Abramurgem realiza mais um curso 
Viamurgem em São Paulo

A 2ª edição do Congresso Paulista de Medicina e Enfermagem 
de Urgência e Emergência da Abramurgem, foi realizada no 
final de março, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.  

Durante o congresso, os profissionais que atuam na área 
tiveram a oportunidade de trocar conhecimentos, experiências 
e se atualizar sobre o que há de mais atual em termos de 
diagnóstico e manejo no atendimento de Urgência e Emergência, 
desde Classificação de Risco, passando pelo atendimento pré-
hospitalar.  

O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, 
participou da cerimônia de abertura do evento, e ministrou 
palestras sobre “PCR, Presente e Futuro”, “Indução e Entubação 
em Sequência Rápida” e “Suporte Ventilatório Não-Invasivo e 
Invasivo – Abordagem Inicial”.

São José do Rio Preto debate 
Medicina e Enfermagem de Urgência 

e Emergência   

Inscreva-se para a Pós-Graduação 
Lato-Sensu em Medicina de 
Urgências e Emergências

O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, com alunos do curso
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