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Regional-RN promove cursos de 
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5º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e 
Emergência reúne mais de cinco mil participantes 

Médicos, residentes e acadêmicos de Medicina de diversos estados brasileiros 
participaram do 5º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e 
Emergência, realizado juntamente com o 15º Congresso Brasileiro de Clínica 
Médica (CBCM), de 2 a 5 de outubro em Florianópolis (SC). Promovido pela 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM), com apoio da Abramurgem, o 
congresso foi uma realização da SBCM Regional-SC.

Considerado o maior evento médico-científico da área no País, o evento reuniu 
mais de cinco mil congressistas. A programação científica teve 170 atividades 
incluindo palestras, simpósios, conferências e painéis ministrados por renomados 
profissionais da Medicina. 

O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, participou do congresso 
ministrando a palestra “Assistência Ventilatória na sala de emergência”, além de 
integrar a mesa redonda que discutiu “Síndrome do Choque na emergência”.

A Abramurgem também ficou responsável pela promoção dos seguintes cursos 
pré-congresso: Ventilação Mecânica na Urgência e Emergência (Vmurgem), 
Simulação em Urgências e Emergências Clínicas (Seclin), Acesso às Vias Aéreas 
na Urgência e Emergência (Viamurgem) e Curso Prático de Cardiologia na 
Urgência e Emergência (Cardigem). Além desses, também aconteceram os cursos 

de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS), Semiologia Clínica e Antibioticoterapia e suas Aplicações Práticas.  Como parte das 
atividades, Tallo sorteou um exemplar do “Tratado de Medicina de Urgência e Emergência - da Graduação à Pós-graduação”, que nesse ano, 
foi indicado para concorrer no Prêmio Jabuti, na categoria Ciências. O livro é voltado a Emergencistas, Socorristas, Intensivistas, Clínicos, 
Cirurgiões, Residentes em Emergência Médica, Medicina Intensiva, Clínica Médica e Cirurgia.

Destaques
Em 2019, o congresso trouxe novidades como a primeira edição da Jornada Nacional 

de Enfermagem em Urgência e Emergência e 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.

Os participantes da área de Urgência e Emergência também tiveram a oportunidade 
de conferir os destaques do congresso de Clínica Médica para aprimorarem seus 
conhecimentos como as palestras do presidente da SBCM, Prof. Dr. Antonio Carlos 
Lopes; do médico italiano, Marco Bobbio, secretário do Movimento Slow Medicine e 
pesquisador do Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles (EUA) e do Long Beach VA 
Medical Center (EUA); do americano Kevan Michal Akrami, medico associado e instrutor 
clínico da Divisão de Doenças Infecciosas e Cuidado Crítico Pulmonar do Departamento 
de Medicina da Universidade da Califórnia (EUA); e do médico internista português, Luis 
Barreto Campos, Diretor do Departamento de Medicina Interna do Hospital S. Francisco 
Xavier / CHLO e presidente do Grupo de Trabalho para Assuntos Profissionais e Qualidade 
de Cuidados da Federação Europeia de Medicina Interna.

O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia 
Tallo, entrega livro à ganhadora do sorteio
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O jornal Sala de Emergência é uma publicação da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência. 

EDITORIAL

Abramurgem em prol dos 
emergencistas brasileiros

Este foi o ano em que a Abramurgem se solidificou 
como a associação mais atuante em prol dos emergencistas 
brasileiros. Nesse período, a entidade promoveu e apoiou 
mais de 200 cursos presenciais e à distância, beneficiando 
mais de 2 mil alunos de todos os Estados brasileiros. Também 
passou a chancelar três programas de pós-graduação em 
Urgências e Emergências, com turmas abertas em São José 
do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), Cuiabá (MT), Pelotas (RS) 
e Jaraguá do Sul (SC) – este último voltado para enfermeiros.

Em 2019, a Abramurgem lançou o Tratado de Medicina de Urgência e 
Emergência – Da Graduação à Pós-Graduação. Trata-se da única obra do tipo 
escrita em língua portuguesa, com 2.344 páginas, distribuídas em dois volumes, 
sobre o manejo das urgências e emergências médicas em todas as situações do dia-
a-dia dos emergencistas. Devido à sua importância, o tratado concorreu ao Prêmio 
Jabuti, Categoria Ciências. 

Durante o ano, a entidade superou a marca de 5 mil associados e promoveu 
dois importantes eventos: o 5º Congresso Internacional de Medicina de Urgência 
e Emergência, que reuniu mais de 5 mil congressistas em Florianópolis (SC), e 
a primeira edição do Congresso Norte e Nordeste de Urgência e Emergência, 
realizada em Fortaleza (CE).

Nada disso teria sido possível se não fosse o valioso apoio dos nossos associados, 
que acreditam no trabalho que a Abramurgem faz em defesa do emergencista e da 
formação de qualidade, para que os pacientes possam receber, cada vez mais, um 
atendimento de alto nível.

Desejamos que 2020 seja igualmente um ano de muitas realizações e conquistas, 
e esperamos poder continuar contando com seu importante apoio.

Fernando Sabia Tallo é presidentre da Abramurgem

De 12 a 14 de dezembro aconteceu em Fortaleza 
(CE) a primeira edição do Congresso Norte e 
Nordeste de Urgência e Emergência promovida pela 
Abramurgem e pela Cooperativa de Atendimento 
Pré e Hospitalar (COAPH) que, este ano, comemora 
10 anos de atividades.  Foram mais de 20 palestras e 
mesas redondas e minicursos, além da realização da 
2° Olimpíada Cearense de APH e do Campeonato 
RCP. 

O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia 
Tallo, foi convidado especial do evento e ministrou 
a palestra de abertura sobre os “Avanços e Desafios 
no Ensino do Profissional de Saúde no Brasil”. No 
dia 13 também falou sobre “Ventilação Mecânica na 
Sala de Emergência” e discutiu com os participantes 
o “Futuro do Emergencista”.

De acordo com a organização, os três dias de 
evento tiveram importante contribuição para a 
formação dos participantes e, em consequência, 
para a estrutura da saúde no Estado.

Fortaleza sedia 1º Congresso 
Norte e Nordeste de Urgência e 
Emergências - COAPH SUMMIT

A jornada foi realizada pela 
primeira vez durante o 5º Congresso 
Internacional de Medicina de Urgência 
e Emergência. Voltada exclusivamente 
para enfermeiros, residentes e 
acadêmicos de enfermagem, trouxe 
em sua programação o debate 
sobre  Urgência e Emergência do 

Idoso; Vulnerabilidade do Idoso (risco de queda, aspirações, demência 
senil, condições de pele); Classificação de Risco na organização do serviço 
de Urgência e Emergência; Condições clínicas mais frequentes no serviço 
de Urgência e Emergência e  Atendimento ao trauma grave no ambiente 
hospitalar.

Jornada Nacional de Enfermagem em Urgência e 
Emergência acontece em Florianópolis (SC)

Fernando Sabia Tallo ministra aula de abertura sobre 
“Avanços e Desafios no Ensino do Profissional de 

Saúde no Brasil”
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A 2ª edição do Programa Catarinense de 
Educação Médica Continuada – PEMC 2020, 
focado na Medicina de Urgência e Emergência, 
tem como objetivo oferecer atualização aos 
médicos e residentes, abordando temas 
de interesse do emergencista. O curso, 
coordenado pelo Dr. Carlos Roberto Seara 

Filho, tem início no mês de abril e término em outubro de 2020.

Para se inscrever, acesse: www.sbcmsc.com.br.

MÓDULOS
Módulo I - 24 e 25 de Abril

• Acesso às vias aéreas e ventilação mecânica no pré-hospitalar 
e na emergência

Módulo II - 29 e 30 de Maio

• Trauma no pré-hospitalar e na sala de emergência

Módulo III - 26 e 27 de Junho

• Ultrassonografia, radiologia intervencionista, acessos venosos 
e punções na emergência

Módulo IV - 25 e 26 de Setembro

• Urgências e emergências Clínicas - estações práticas com 
casos clínicos em atores vivos

Módulo V - 23 e 24 de Outubro

• Atualização de antibióticos de uso frequente na emergência - 
quando e como prescrever

Módulo VI (OPCIONAL) - 27 e 28 de Novembro

• ACLS (com valores promocionais aos participantes que 
atingirem 75 % de presença no PEMC 2020.)

Regional-SC promove Programa 
de Educação Médica Continuada 

Pós-Graduação em Urgência 
e Emergências Médicas tem 

inscrições abertas
O curso tem carga horária 

de 360 horas e duração de 18 
meses, com início em março 
de 2020. É coordenado pelo 
presidente da Abramurgem, 
Prof. Dr. Fernando Sabia Tallo 
e tem como objetivo capacitar 
o médico para o atendimento 
às principais emergências, 
desenvolver visão crítica da 
emergência e dos cuidados ao 

paciente grave, além de formar multiplicadores na área da as-
sistência, gestão e ensino das emergências médicas. 

As inscrições estão abertas para turmas em São Paulo (SP), 
Cuiabá (MT) e Pelotas (RS). 

Para saber mais sobre a programação completa do curso, 
acesse: www.poliscursos.com.br.

Abramurgem apoia Curso de 
Atualização em Emergências 

Médicas da FAMERP

Voltado para médicos, enfermeiros e 
acadêmicos, o curso visa capacitar os profis-
sionais de saúde por meio de conteúdo atual-
izado das evidências clínicas em Urgência e 
Emergência. A metodologia inclui discussão 
de casos clínicos, atendimento simulado, 
protocolos assistenciais dirigidos, vídeos e 
aulas complementares que irão tratar dos 

seguintes temas: Emergências Cirúrgicas Traumáticas e Não 
Traumáticas, Emergências Clínicas, Emergências Obstétricas, 
Emergências Pediátricas e Emergências em Especialidades 
Médicas. 

O curso tem sete meses de duração e é promovido pela Fac-
uldade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Para 
saber mais, acesse: www.faepefamerp.org.br.

Programa de Pós-Graduação 
em Urgências e Emergências para 

enfermeiros
O curso lato sensu é destinado 

a profissionais de enfermagem 
que pretendem aprimorar suas 
competências e habilidades 
para atuação nos serviços de 
atendimento pré-hospitalar e 
intra-hospitalar. O profissional 
poderá atuar diretamente na 

assistência ao paciente em situações de urgência e emergência e 
gestão de serviços de saúde. Saiba mais: www.unisociesc.com.br.
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Médicos pelo Brasil: Congresso Nacional aprova a MP 890/19

Fonte: CFM

Depois de 119 dias de tramitação, 
a Câmara dos Deputados e o Senado 
Federal aprovaram, na última semana 
de novembro, a Medida Provisória 
(MP) nº 890/19, que cria o Programa 
Médicos pelo Brasil. Desde sua 
apresentação ao Congresso, em 1º 

de agosto, a MP tramitou sob revezes, mas, na votação, seu ponto 
principal - a definição de uma carreira federal para os médicos 
brasileiros - não foi alterado.

“Trata-se de uma conquista importante para a categoria médica 
ao proporcionar estímulos para o ingresso e a fixação de médicos 
na rede pública. No entanto, espera-se que seja apenas mais um 
passo até a criação de uma carreira de Estado para a categoria, nos 
moldes das que já existem para o Poder Judiciário e o Ministério 

Público”, disse o presidente do Conselho Federal de Medicina 
(CFM), Mauro Ribeiro, ao analisar o resultado da votação.

Segundo ele, a pressão dos médicos ajudou a consolidar outra 
conquista importante no processo de tramitação da MP, com 
a retirada da emenda que permitia aos Estados a formação de 
consórcios locais de saúde. Essa proposta permitiria às unidades 
da Federação a criação de programas assistenciais próprios, com 
a possibilidade de contratação de portadores de diplomas de 
medicina obtidos no exterior que ainda não passaram no Revalida.

Apesar da crítica veemente do CFM e de outras entidades 
médicas, os parlamentares mantiveram na MP a permissão para 
que cerca de 1.800 intercambistas cubanos remanescentes do Mais 
Médicos possam continuar a atuar, mesmo sem revalidação de 
seus diplomas. No entanto, essa autorização vale por dois anos. Se 
após esse período o profissional não revalidar seu título, ele ficará 
proibido de exercer a medicina no Brasil.

Regional-RN promove cursos de capacitação 
No segundo semestre, a Regional-RN, presidida pelo Dr. Haroldo Ferreira da Silva Jr., promoveu cursos de Suporte Avançado de Vida 

em Cardiologia (ACLS), Suporte Básico de Vida (BLS) e de Capacitação Socorrista no Rio Grande Norte e também em municípios de 
Pernambuco e Paraíba. Para o próximo ano, já estão abertas inscrições no site: www.resgatedasdunas.com.br. Confira o cronograma:

ACLS-AHA

- Recife-PE: janeiro de 2020
- Mossoró-RN: março de 2020

BLS-AHA

- Fortaleza-CE: fevereiro de 2020
- Juazeiro do Norte-CE: fevereiro de 2020 

Capacitação de Socorrista
Port. 2018/MS

- Natal-RN: março de 2020.
- Mossoró-RN: março de 2020.

- João Pessoa-PB: março de 2020.
- Campina Grande-PB: março de 2020.


