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Resumo  

A Liga Acadêmica de Medicina de Emergência da FURG (LAME-FURG), com o apoio da 

Faculdade de Enfermagem da FURG e das Ligas Acadêmicas de Cirurgia, Anestesiologia e do 

Trauma, busca promover, nos dias 27 e 28 de setembro de 2019, a 1a Jornada Riograndina de 

Medicina de Emergência, evento solene, gratuito e multidisciplinar, que objetiva enraizar e 

multiplicar os conceitos da Medicina de Emergência na cidade do Rio Grande. A Jornada será 

realizada no Auditório Nobre do CCMar (Centro de Convívio dos Meninos do Mar), que se 

localiza às margens da área acadêmica da Faculdade de Medicina (FAMED) da Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG). Este evento da área da saúde conta com incondicional apoio da 

Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE), Colégio Brasileiro de Cirurgiões 

(CBC) e Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma (SBAIT). Serão ofertadas 200 

vagas de inscrição aos profissionais da área da saúde. 

No primeiro dia da Jornada, serão ministradas palestras organizadas em 02 blocos temáticos 

(BLOCO A e BLOCO B). No Bloco A, intitulado, \"Medicina de Emergência: A mais nova 

especialidade Médica\", serão abordados assuntos que abrangem desde a criação da mais nova 

especialidade médica do Brasil, até palestras que conceituam e significam a importância da 

equilibrada logística do Departamento de Emergência (D.E.) e seu impacto na sociedade. No 

Bloco B, intitulado, \"O protagonismo da Equipe multidisciplinar do Departamento de 

Emergência\", serão trazidos à tona, as diferentes áreas dos conhecimentos em saúde, e como 

uma equipe multidisciplinar pode atuar em conjunto potencializando o atendimento de 

pacientes críticos e instáveis.  

No segundo dia de palestras os temas serão divididos em quatro blocos (BLOCOS C, D, E e F) com 

assuntos diversos. Dentre estes, destacam-se: a visão de diferentes especialistas (cardiologista, 

anestesiologista, cirurgião geral, etc.) no atendimento emergencial e suas respectivas 

contribuições para um serviço de excelência no D.E; temáticas sobre a residência médica em 

Medicina de Emergência, como funciona a rotina desses profissionais e seu mercado de 



trabalho; e temáticas destinadas aos tópicos de Gestão em Emergência e Saúde Mental dos 

trabalhadores que atuam no serviço. Priorizar-se-á, durante o evento, a multidisciplinaridade 

entre os saberes, tendo como pedra fundamental o diálogo entre os mais variados profissionais 

e especialistas através de mesas de discussão. Serão também abertos espaços para 

dúvidas/perguntas visando promover maior interatividade com o público.  

Ao final do evento, de forma solene, haverá a destinação, ao CCMar, dos alimentos doados pelo 

público inscrito (2 kg de alimentos não perecíveis por inscrito), ato que busca simbolizar apoio 

e admiração ao CCMar frente à louvável ação social que há anos exerce à Comunidade, a qual 

contribui de forma decisiva na formação moral e cívica de seus alunos e na redução dos fatores 

de vulnerabilidade social, propiciando significativamente numa maior capacitação para o 

mercado de trabalho destes jovens. 


