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5º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e 
Emergência agita Florianópolis

De 2 a 5 de outubro, a turística cidade de Florianópolis (SC) 
irá receber mais de cinco mil congressistas e 160 palestrantes 
para a 5ª edição do Congresso Internacional de Medicina de 
Urgência e Emergência e o 15º Congresso Brasileiro de Clínica 
Médica. O evento acontece no mais completo centro de eventos 
da cidade,  o CentroSul, e tem na programação palestras e mesas 
redondas que serão realizadas em oito salas simultâneas, além 
dos tradicionais cursos pré-congresso (ACLS, PHTLS, Vmurgem, 
Seclin, Viamurgem, Semiologia Clínica, Antibioticoterapia e suas 
Aplicações Práticas, e Cardigem). Está confirmada a participação 
de especialistas internacionais como o médico internista português 
Luiz Barreto Campos, diretor do Departamento de Medicina 
Interna do Hospital S. Francisco Xavier (Portugal), que irá ministrar 
aulas sobre “A Clínica Médica e o ensino médico no contexto do 
sistema de saúde Europeu” e “Como prevenir os erros de diagnóstico”. 
Além dele, participa do congresso o médico italiano Marco Bobbio, 
secretário do Movimento Slow Medicine e pesquisador do Cedars-
Sinai Medical Center em Los Angeles (EUA) e do Long Beach VA 
Medical Center (EUA).  O presidente da Abramurgem, Fernando 
Sabia Tallo, irá ministrar, no dia 03 de outubro, a aula “Assistência 
Ventilatória na sala de emergência”. No dia 04, ele também participa 
da mesa redonda que discute “Síndrome do Choque na emergência”. 

Outra novidade da programação é a 1ª GincaMed, uma 
competição criada para os congressistas com o objetivo de incentivar 

os participantes a compartilharem conhecimentos e habilidades no 
atendimento médico clínico.

Baixe o aplicativo do evento e tenha acesso à programação 
completa, à lista dos palestrantes e às últimas notícias do 
evento. Outras informações também estão disponíveis no site: 
www. clinicamedica2019.com.br

4º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência reuniu 5 mil pessoas em Belo Horizonte - MG em 2017
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O jornal Sala de Emergência é uma publicação da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência. 

EDITORIAL

Quando os meios contrariam os fins

Em meados de março deste ano, o Ministério da Justiça propôs a redução do 
imposto sobre cigarros fabricados no Brasil. Sob a argumentação de que, hoje, mais 
da metade do consumo de tabaco no País é contrabandeada, fato que resulta em uma 
perda de aproximadamente R$ 10 bilhões em arrecadação de tributos, foi convocado 
um grupo de trabalho que deve definir, até o fim deste mês, a aprovação da proposta.

Desde o início, a ideia, considerada polêmica, dividiu a opinião da sociedade civil 
e de políticos. 

A grande questão é: seria válida a tentativa de diminuir o consumo de cigarros 
estrangeiros de baixa qualidade por meio do barateamento do produto brasileiro, 
podendo comprometer a saúde pública? A meu ver, não.

Analisemos. O tabagismo é o maior risco controlável na prevenção de doenças 
cardiovasculares, as quais representam a principal causa de morte no Brasil. Ainda, 
o número de fumantes continua a aumentar em todo o planeta, o que significa um 
grande desafio mundial.

Dados estes fatos, a OMS (Organização Mundial da Saúde) elaborou um tratado 
internacional, do qual o Brasil é um dos signatários, para definir meios de proteger a 
saúde e a vida da população. Importante: o acordo envolve, inclusive, a questão da 
industrialização e comercialização do cigarro.

Acrescento que a OMS, juntamente a inúmeras iniciativas globais, já reconheceu 
que taxar o tabaco é a forma mais efetiva de reduzir seu consumo, especialmente 
entre os mais jovens e mais pobres, que muitas vezes não têm informação suficiente 
para compreender o risco que corre.

Outras tantas pesquisas nacionais e internacionais apontam que o aumento das 
taxas de impostos eleva a expectativa de vida, com efeitos maiores nos países de baixa 
renda. Quadro no qual o Brasil se encaixa.

Graças ao comprometimento de nossos profissionais de saúde e a políticas 
públicas, nosso País lidera o controle do tabagismo e possui o terceiro maior declínio 
em prevalência de fumantes diários desde 1990.

Esse avanço não foi fácil ou rápido. Por isso, acredito que devemos, sim, combater 
o contrabando e o comércio ilegal de cigarros, mas sem colocar a vida de bilhões de 
brasileiros em risco.

Antonio Carlos Lopes é presidente da Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica. Artigo publicado originalmente no Diário do Grande ABC em julho 
de 2019

Acontece de 12 a 14 de dezembro  de 
2019, a primeira edição do Congresso 
Norte e Nordeste de Urgência e Emergência 
promovido pela Abramurgem e pela 
Cooperativa de Atendimento Pré e Hospitalar 
(COAPH).  Além das palestras e mesas 
redondas, o evento tem na programação a 
apresentação de trabalhos científicos de tema 
livre, lançamento de livros e realização de 
minicursos, além da 2° Olimpíada Cearense 
de APH e do Campeonato RCP.

Mais informações e inscrições pelo site: 
www.cenacon.com.br

Fortaleza sedia 1º Congresso 
Norte e Nordeste de Urgência 

e Emergência 

No dia 31 de agosto, foi realizada em 
Salvador, pela Abramurgem, mais uma 
edição do curso de Basic Life Support (BLS) 
da American Heart Association. Com oito 
horas de duração, o treinamento visa preparar 
profissionais de saúde para o reconhecimento 
precoce da Parada Cardiorrespiratória (PCR), 
além de ensinar a administrar compressões 
de alta qualidade e ventilações apropriadas, 
usar precocemente o desfibrilador externo 
automático (DEA), e aplicar manobras eficazes 
e seguras de desobstrução de vias aéreas.

Regional-BA promove curso 
BLS em Salvador
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De 01 a 15 de outubro, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) abre 
inscrições para o Programa de Residência em Medicina de Emergência, que recebe apoio da 
Abramurgem Regional-SP.  Ao todo, serão  oferecidas duas vagas para o curso que tem duração de 
três anos e inicia em 2020. Os residentes serão inseridos na rotina do pronto-atendimento clínico, 
cirúrgico, pediátrico e obstétrico, e também passarão nas emergências das especialidades como 
oftalmologia e otorrinolaringologia do Hospital de Base. Em parceria com a Secretaria de Saúde de 
Rio Preto, os residentes atuarão em atendimentos de urgência na saúde mental (Hospital Bezerra 
de Menezes), SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), GRAU (Grupo de Resgate e 
Atenção às Urgências e Emergências) e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Dentro do 
hospital, eles ainda terão contato com setores de imagem.

 Por fim, participarão também do estágio no CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica), 
que funciona 24 horas e é responsável por fornecer orientações sobre diagnóstico e tratamento das 
intoxicações e acidentes por animais peçonhentos para a população em geral.

Famerp abre vagas para Residência em Medicina de Emergência

Abramurgem aborda temas da Urgência e Emergência no IX Curso 
Avançado de Reciclagem em Clínica Médica 

Em julho desse ano, renomados médicos de todo o País estiveram em São Paulo para 
compartilhar conhecimentos e experiências com os participantes da IX edição do Curso 
Avançado de Reciclagem em Clínica Médica.  O evento, uma iniciativa do Instituto Prof. 
Antonio Carlos Lopes em parceria com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) e 
a Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência (Abramurgem), reuniu esse 
ano 300 alunos entre médicos, residentes e pós-graduados da Medicina.

“É um momento de muita alegria e satisfação receber todos os colegas que aqui estão com 
o objetivo de melhorar seus conhecimentos na área de medicina por meio das atualizações 
que realizamos”, afirmou o presidente da SBCM, Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, durante a 
abertura do curso. O início do evento contou ainda com a presença do Diretor do Hospital 
Militar de Área de São Paulo (HMASP), General de Brigada Médico, Sergio dos Santos 
Szelbracikowski, e da primeira Secretária da Associação Médica Brasileira (AMB), Dra. 
Carmita Helena Najjar Abdo.  

Em 2019, o curso teve como novidade a inclusão do 1º Simpósio de Urgências e Emergên-
cias Clínicas na programação, conferindo aos alunos uma dupla certificação. 

O presidente da Abramurgem, Dr. Fernando Sabia Tallo, participou do curso ministran-
do a palestra “Atualização em Reanimação Cardiopulmonar”. 

“Até hoje, o principal profissional envolvido com as urgências e emergências clínicas é o 
médico Clínico. E uma atualização como essa, é muito importante para que o médico tenha 
a oportunidade de reciclar seus conhecimentos para melhorar seu trabalho e também para 
ser um multiplicador desses conhecimentos em suas cidades e regiões”, afirmou Tallo.  

Outra palestrante da Abramurgem foi a diretora da entidade,  Dra. Letícia Sandre Ven-
drame Saes, que falou sobre Sepse, um conjunto de infecções que pode começar em um úni-
co órgão e comprometer todo o organismo. “A Sepse mata mais de 240 mil pessoas de todas 
as idades por ano no Brasil, e 30% dos leitos de UTI são ocupados por pacientes sépticos”, 
apontou Letícia.

Dr. Fernando Sabia Tallo

Dra. Letícia Sandre Vendrame Saes
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Acidente é a principal causa de morte de crianças e 
adolescentes no Brasil 

A prevenção de acidentes na infância e juventude já é assunto de saúde pública 
em todo o mundo.  No Brasil, cerca de 3,6 mil crianças de um a 14 anos morrem 
anualmente e outras 111 mil são hospitalizadas devido a acidentes envolvendo trânsito, 
envenenamento, afogamento, quedas, queimaduras, entre outros. Os dados são da Ong 
Criança Segura, que atua pela conscientização da sociedade e do poder público sobre 
o tema. 

A prevenção e atenção adequada a essa faixa etária são apontada pelos especialistas 
como a melhor forma de enfrentar o problema, que impacta também as famílias e o 
Sistema Público de Saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define acidente como “um acontecimento 
fortuito, geralmente danoso ou ainda como um acontecimento independente da 
vontade humana provocado por uma força exterior que atua rapidamente e que se 
manifesta por um dano corporal ou mental”. 

Em campanha divulgada pela Ong, a presidente do Conselho da Criança Segura, 
Simone Abib,  informa que no Brasil, 10 crianças morrem por dia e 370 são internadas 
no SUS vítimas de acidentes. A presidente reforça ainda que esse cenário traz incontáveis prejuízos e traumas para as próprias crianças e 
jovens,  e para as famílias que, dependendo da gravidade dos acidentes,  acabam desestruturando-se e rompendo laços. 

Para garantir a segurança dos indivíduos nessa faixa etária, a ONG recomenda o amplo investimento em campanhas para os adultos 
e na educação das crianças e adolescentes, incluindo o diálogo em casa e no espaço escolar.

Saiba mais sobre o assunto:  https://criancasegura.org.br   

1ª Jornada Nacional de Enfermagem em Urgência e Emergência 

A jornada será realizada pela primeira vez no dia 03 de outubro de 2019, em 
Florianópolis (SC), paralelamente ao 5º Congresso Internacional de Medicina de 
Urgência e Emergência. O evento é voltado para enfermeiros, residentes e acadêmicos, 
e traz em sua programação científica o debate sobre os seguintes temas: 

- Urgência e Emergência do Idoso: A crescente presença de idosos no Pronto 
Atendimento;

- Vulnerabilidade do Idoso (risco de queda, aspirações, demência senil, condições 
de pele);

- Atendimento Pré-hospitalar: Resposta rápida na emergência com adultos;

- Classificação de Risco na organização do serviço de Urgência e Emergência;

 - Condições clínicas mais frequentes no serviço de Urgência e Emergência e o perfil 
dos usuários;

- Atendimento ao trauma grave no ambiente hospitalar: Avaliação inicial, e aplicação 
do Processo de Enfermagem.

Confira as últimas notícias no site: www.clinicamedica2019.com.br

Entre para o Clube de Benefícios da Abramurgem  

Você sabia que os sócios da Abramurgem têm direito a descontos para atualização 
profissional? Isso inclui cursos de educação médica, presenciais e on-lines, simpósios e 
congressos realizados pela Abramurgem Nacional, suas Regionais e entidades parceiras. 

Além disso, associados ganham descontos em produtos de mais de 30 empresas 
conveniadas de vários segmentos e de abrangência nacional. 

Para fazer parte desse Clube de Benefícios, basta fazer a sua inscrição de sócio pela 
internet. Aproveite! 

Acesse o site e confira todas as informações: www.abramurgem.org.br 


