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PROPOSTA
Conceitos

    O Congresso de Emergências Médicas
(COEM) foi elaborado inicialmente pelo corpo
acadêmico da Medicina-Faciplac, atual Uniceplac,
com o intuito de conferir maior visibilidade à
residência de Emergência Médica, que chegava à
Brasília nessa época.
 
    Desde a primeira edição, o COEM se destaca
por oferecer aos congressistas a temática de
emergências no meio acadêmico. Contudo, após
três edições e contínuo crescimento, idealizou-se
o COEM-BR, que vem com uma vertente
diferente – não apenas em relação à formatação
de um congresso nacional, mas também na
participação das áreas da saúde nos cuidados do
paciente que chega ao centro de emergência de
um hospital. Percebeu-se que a resolução seria
incompleta com a participação de uma só área da
saúde.
 
    Diante disso, visando a essa expansão,
reformulamos a abordagem, trazendo
palestrantes, nacionais e internacionais, que são
referência nos diversos assuntos da área da
saúde. Serão oferecidos aos congressistas, de
forma concomitante às palestras do congresso,
feiras de saúde e tecnologia, workshops e mesas-
redondas. 
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Experiência em Eventos

    Além disso, haverá atividades práticas que darão
seguimento à parte teórica apresentada pelos
palestrantes, como forma de levar os participantes a
uma verdadeira imersão na Emergência Médica de
maneira multiprofissional.

    O Quarto Congresso de Emergências Médicas (IV
COEM-BR) é idealizado por acadêmicos do curso de
Medicina de diversas faculdades do Centro-Oeste.    
 Dentre os que compõem a equipe gestora, podemos
destacar os integrantes que dirigiram as edições
passadas do COEM, assim como, o ex-presidente do
III Congresso Goiano de Escolas Médicas.
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Victor Q. Giacomini
Presidência

Dra. Jordanna Diniz
Orientação

    O Congresso de Emergências Médicas foi um projeto pensado a
partir de experiências proporcionadas por outros eventos. Somado
a isso, inspirei-me no propósito criado pela Associação Brasileira de
Medicina de Emergência, que tinha por objetivo a disseminação de
informações acerca da nova residência, regulamentada

em Abril de 2013 por unanimidade pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).
    A partir disso, idealizamos o primeiro COEM, possibilitando o aperfeiçoamento
de conhecimentos acerca de cada especialização médica, com suas urgências e
emergências, mediante palestras interativas e workshops. 
    A popularização e crescimento do evento tornaram necessária sua conversão de
regional para nacional, bem como a ampliação o público alvo, formado tanto por
acadêmicos quanto por profissionais formados, visando à área da saúde como um
todo. Ver esse projeto crescer é extremamente gratificante e espero proporcionar
cada vez mais experiências únicas a todos os envolvidos nesse projeto!

Participar do COEM e poder acompanhar a evolução do evento
nesses três foi extremamente gratificante.
Um evento com a preocupação de capacitar acadêmicos e
médicos a agir em situações de urgência e emergência, de 

fundamental importância para salvar vidas.
    O evento conta com profissionais diferenciados que primam por conteúdo
técnico mas também por atenção integrada ao doente, ressaltando para os
participantes a importância de uma boa relação com o paciente e família. 
    Neste ano, com o congresso atingindo status de evento em cunho nacional
espero como orientadora que cheguemos ao ápice, com foco qualidade das
palestras e otimização máxima das aulas práticas. 
    Todos que participarem sem dúvida terão mais segurança e vivência do que
quando chegaram.
    Lembrem-se que os pacientes têm total confiança em nós médicos, portanto
devemos estar à altura de retribuir nos capacitando incansavelmente.
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Gabriel S. Castro
Coordenação Geral

Desirée Duarte
Comissão Científica

    Tive o prazer de presidir o III Congresso Goiano de Escolas Médicas (III
CESMED - 2018). No evento contamos com mais de 1.200 inscritos, muitos
desafios e conquistas até então inimagináveis.
    Também estive na organização de outros eventos, como o XXX Encontro
Científico dos Acadêmicos de Medicina, IX Congresso Goiano de Ética

    A Comissão Científica do III COEM-DF trabalhou intensamente na
seleção dos trabalhos científicos a serem apresentados no congresso.     
 Uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais com mestrado
e especialização auxiliados por graduandos das faculdades de medicina
do Distrito Federal, avaliou cada trabalho minuciosamente, com vistas a

Médica (XXX ECAM-IX COGEM - 2018), o 2nd International Workshop of Surgical Technique
(2 IWST - 2018), o I Congresso Brasileiro das Ligas de Cirurgia Plástica (I COBRALICIP -
2017), o II CESMED, o III CAMES, o I COMERV, entre outros.
    Tive a satisfação de participar, como ouvinte, das três primeiras edições do Congresso de
Emergências Médicas do Distrito Federal (COEM-DF). Agora, tenho a honra de integrar a
organização da IV Edição do COEM, o COEM-BR. 
    Busco olhar criticamente para a história por mim já vivida, analisando os erros e acertos
de cada um dos congressos pelos quais passei e, assim, trazer a experiência adquirida ao
longo dos anos. Com isso, espero agregar à excelente equipe formada, fazendo do Coem um
evento ainda mais grandioso, enriquecedor e aconchegante para todos os envolvidos.
    Queremos redimensionar nosso Congresso, reinventá-lo sem perder sua essência e
aperfeiçoá-lo a fim de que ele cumpra a missão de propagar conhecimento teórico,
produção científica e impacto social, contribuindo de maneira significativa na formação de
médicos e profissionais da saúde de excelência.

garantir ao congresso e aos congressistas, durante os três dias de congresso, a
apresentação de trabalhos inovadores e com qualidade científica. A qualidade dos
trabalhos apresentados foi muito boa, fato confirmado pelos avaliadores convidados.     
Foram submetidos mais de 70 resumos nas categorias apresentação oral e pôster, dos
quais foram selecionados os 50 melhores, que cumpriram plenamente com as normas
estabelecidas pela comissão científica. Para o IV COEM, agora um congresso nacional,
a expectativa é de um aumento substancial na quantidade e na relevância científica
dos trabalhos a serem apresentados. Com uma equipe expandida, os anais do evento
abarcarão resumos e textos completos (até 20 páginas) dos trabalhos premiados,
levando mais qualificação ao congresso e ao congressista.
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WORKSHOP  PRÉ-EVENTO
    O III COEM-DF contou com a participação do Núcleo de Educação
em Urgências (NEU) - SAMU, que ministrou um curso teórico-prático
abordando as principais emergências médicas em ambiente pré-
hospitalar (Suporte Básico em APH) e intra hospitalar (Introdução ao
Suporte Avançado - ATLS). 
 
    No Quarto Congresso contaremos com um ambiente de quatro salas
com estações práticas e um grande auditório para realização da
introdução teórica, mantendo a equipe de excelência.
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WORKSHOPS  PARALELOS
    Além do workshop realizado pelo NEU, outros
acontecerão paralelos às palestras. Funcionando em três
salas ao mesmo tempo, com duração de uma hora e 40
minutos cada, serão ministrados por ligas acadêmicas pré-
selecionadas. Os temas abordados serão:
 
1. Oficina de suturas.
2. FAST e e-FAST USG.
3. Introdução técnica à videolaparoscopia.
4. Semiologia na emergência.
5. Engessamento.
6. Simulação realística de ambiente de emergência.
7. Suporte básico de vida.
8. Eletrocardiograma.
9. Controle de hemorragias.
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EQUIPE

VICTOR Q.
GIACOMINI

Presidente

RENATA
VARGAS

Vice-Presidente

UANDA B.
SALGADO

Diretora

MARIANY
GOMES
Diretora

GABRIEL S.
CASTRO

Coordenador

GIOVANNA B.
COBRA

Coordenadora

DESIRÉE DUARTE

Comissão Científica

MARIANA SANTOS

Comissão Científica

MARCUS LÉON

Diretor de
Auditório

MICHAELA
MANFROI
Diretora de

Auditório

MATHEUS S.
RIBEIRO
Diretor de
Auditório

RAFAEL
SCHALCHER

Diretor de Marketing

GABRIEL
RABELO
Diretor de

Credenciamento

DRA. JORDANNA
DINIZ

Orientadora
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PALESTRAS

    A idealização, juntamente com os orientadores do
evento, trabalhou arduamente para trazer os
melhores palestrantes ao Congresso, mantendo
temas abordados nos eventos anteriores, mas
também trazendo temas inéditos. O I COEM foi
elaborado para acadêmicos de medicina que têm
interesse na residência de emergência médica; o II
COEM, para acadêmicos de medicina que estão
próximos de se formar; e o III COEM, para acadêmicos
da área da saúde, em geral, que trabalham ou querem
trabalhar com emergência. O IV COEM inovará em
temas como inovações tecnológicas, atualizações de
condutas e manejo clínico/cirúrgico em determinadas
situações emergenciais, mantendo, também, o
aspecto lúdico voltado ao público acadêmico. Com
quatro auditórios e palestras simultâneas, o evento
buscará a excelência e acessibilidade a todos os
públicos.
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PALESTRANTES  CONFIRMADOS

Dr. Ricardo Corso
Cirurgia Cardiovascular

Dra. Jordanna Diniz
Cirurgia Ginecológica

Dr. Wellington Santos
Cirurgia do Trauma

Dr. Leonardo Emílio
Cirurgia do Aparelho

Digestivo

Dr. Helmgton Souza
Cirurgia Cardiovascular

Dr. Lúcio Gusmão
Ortopedia e Medicina

Intervencionista da Dor

Dr. Carlos Watanabe
Urologia

Dr. Rafael Fürst
Cirurgia Vascular

Dr. Celmo Celeno Porto
Cardiologia

Dr. José Humberto
Ortopedia e Traumatologia

Dr. Eduardo Waihrich
Neurocirurgia

Dr. Rodrigo Caselli
Cirurgia do Trauma
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Dra. Maria Cecília
Psiquiatria

Dr. Alexandre Mio Pos
Anestesiologia e
Medicina da Dor

Dr. Paulo Guimarães
Anestesiologia

Dr. Paulo Reis
Coloproctologia

Dra. Liliana Mesquita
Anestesiologia 

Medicina sem Fronteiras

Dr. Rogério Corrêa
Anestesiologia e
Medicina da Dor

Dra. Jule Santos
Emergência Médica

Dr. Denis Parry
Medicina Intensiva

Dr. Eduardo Ferro
Cirurgia Plástica

Dr. Adegil Silva
Cardiologia

Dr. Tristão Maurício
Cirurgia Geral

Dr. Acimar Gonçalves
Cirurgia Pediátrica
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ESTRATÉGIA DE  DIVULGAÇÃO

@congressocoem

facebook.com/congressocoem/

coembr@gmail.com

www.coembr.com

    A estratégia de divulgação do COEM consiste em uma ampla
rede de mailing atrelado ao sistema Wix-Shoot-Out, plataforma
utilizada para o desenvolvimento de propagandas virtuais de
nossas marcas. Atualmente possuímos mais de 5000 endereços
eletrônicos, todos correspondentes ao nosso público alvo
(médicos, acadêmicos de medicina, enfermeiros e acadêmicos de
enfermagem).
 
    Além do sistema de mailing, contamos com uma ampla rede de
divulgação via WhatsApp – promovida por Centros Acadêmicos
de todas as faculdades do Centro Oeste e, atualmente, com
ampliação para todo o Brasil. O COEM possui redes sociais
próprias, nas quais são divulgados nossos panfletos virtuais
(flyers), vídeos e fotos dos eventos anteriores:
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TRABALHOS  CIENTÍFICOS
    Assim como nas demais edições do evento, o IV
COEM - BR terá submissão de trabalhos científicos na
modalidade de apresentações orais e e-pôster,
podendo ser meta-análise, artigo original, relato de
caso, revisão bibliográfica e série de casos. 
 
    Temos uma comissão cientifica especializada em
analisar e aprovar trabalhos de grande relevância na
área da emergência. Os trabalhos serão avaliados por
especialistas da área e os de maior nota receberão
premiações. 
 
    Além disso, como novidade desse evento, todos os
trabalhos enviados e aceitos serão publicados nos
anais deste congresso e no novo portfólio virtual do
evento. Também serão premiados os melhores
trabalhos votados e avaliados nas modalidades de
apresentação oral e e-pôster.
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LOCAL  DE  REALIZAÇÃO

    Para a realização de um grande evento, é necessário espaço
extenso e confortável. A parceria com a Associação Médica de
Brasília nos proporciona excelentes auditórios para que o evento
aconteça da melhor forma possível. 
 
    Contamos com quatro auditórios para palestras, que comportam
400, 200, 100 e 50 pessoas, além de três salas para realização de
workshops durante todo o Congresso, tornando possível a
presença pretendida de 1000 participantes. Além disso, contamos
também com amplo espaço para montagem de estandes e
realização de coffee breaks.
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