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EDITAL Nº 35, DE 04 DE JULHO DE 2022 

 

 

 

I Congresso Catarinense de Urgência e Emergência  

 

 

 

TEMA: 

“Dificuldades e Inovações no APH” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O Fundo Municipal de Saúde de Santo Amaro da Imperatriz situado à Rua Santana, 4510, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n° 02.307.876/0001-00, representado pela Secretária Municipal de Saúde, 

JAQUELINE KRAUS, brasileira, portadora da Carteira de Identidade n° 5.051.952-SSP/SC e do CPF 

n° 061.935.299-00, residente e domiciliado no referido Município, torna público o 1.º CONGRESSO 

CATARINENSE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA com temáticas “DIFICULDADES E 

INOVAÇÕES NO APH” para o provimento de vagas disciplinado por este edital. 

 

CONSIDERANDO o decreto nº.7707, de 23 de maio de 2022, onde fica aprovado o 1.º 

CONGRESSO CATARINENSE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SANTO AMARO DA 

IMPERATRIZ-SC e sua comissão organizadora. 

 

CONSIDERANDO o decreto nº. 1794 de 12 de março de 2022, ART 4.º, onde fica autorizado, em 

todo território estadual, o funcionamento dos serviços públicos e das atividades privadas, inclusive 

de estabelecimentos que promovam eventos corporativos, feiras de negócios, shows, entretenimento, 

eventos sociais e esportivos; 

 

CONSIDERANDO a pandemia de Covid-19, e a escassez de cursos, congressos e seminários 

presenciais, notou-se a necessidade de disponibilizar a rede de urgência e emergência um congresso 

onde os profissionais possam novamente simular, treinar e trocar experiências com profissionais de 

diferentes realidades locais, assim como envolvimento de equipes multidisciplinares; 

CONSIDERANDO a importância das áreas de saúde e atendimento pré-hospitalar para a 

comunidade brasileira, o congresso pretende aproximar os profissionais envolvidos na assistência, 

promoção, gestão e educação em saúde, buscando um atendimento de qualidade aos usuários, de 

forma linear a todos; 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, exige recertificação continuada para que dessa forma 

realize o repasse financeiro para custeio do SAMU 192; 

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 2048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 as ações já 

desenvolvidas pelo Ministério da Saúde que, em parceria com as Secretarias de Saúde dos Estados, 

do Distrito Federal e dos municípios, onde tem realizado grandes esforços no sentido de implantar 

um processo de aperfeiçoamento do atendimento às urgências e emergências no País, na edição de 

normas específicas para a área e na efetiva organização e estruturação das redes assistenciais na área 

de urgência e emergência; 

CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 2048, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2002 onde é de 

conhecimento geral que os aparelhos formadores oferecem insuficiente formação para o 

enfrentamento das urgências. Assim, é comum que profissionais da saúde, ao se depararem com uma 

urgência de maior gravidade, tenham o impulso de encaminhá-la rapidamente para unidade de maior 

complexidade, sem sequer fazer uma avaliação prévia e a necessária estabilização do quadro, por 

insegurança e desconhecimento de como proceder. Assim, é essencial que estes profissionais estejam 

qualificados para este enfrentamento, se quisermos imprimir efetividade em sua atuação; 

 

 

 



 

 

 

 

CONSIDERANDO a necessidade de ordenar o atendimento às urgências e emergências, garantindo 

acolhimento, primeira atenção qualificada e resolutiva para as pequenas e médias urgências, 

estabilização e referência adequada dos pacientes graves dentro do Sistema Único de Saúde, por meio 

do acionamento e intervenção das Centrais de Regulação Médica de Urgências; 

CONSIDERANDO na perspectiva de compor as Redes Integrais de Atenção à Saúde o congresso 

contemplará aspectos da gestão dos sistemas, operacionalidade dos serviços e qualificação 

profissional. 

CONSIDERANDO  a necessidade de estimular a criação de estruturas capazes de problematizar a 

realidade dos serviços e estabelecer o nexo entre trabalho e educação, de forma a resgatar o processo 

de capacitação e educação continuada para o desenvolvimento dos serviços e geração de impacto em 

saúde dentro de cada nível de atenção e ainda de propor currículos mínimos de capacitação e 

habilitação para o atendimento às urgências, em face dos inúmeros conteúdos programáticos e cargas 

horárias existentes no país e que não garantem a qualidade do aprendizado; 

1- APRESENTAÇÃO 

 

O ano de 2022 teremos como marco o retorno das atividades presenciais, sendo assim a Secretária 

Municipal de Saúde e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, em busca de 

aprimoramento técnico, baseado na vivência prática, deseja garantir uma saúde pública de qualidade, 

integral e universal, buscando um atendimento pré-hospitalar estruturado para defender os usuários 

do Sistema Único de Saúde, colaborando para que os municípios sejam os protagonistas na 

permanente construção do SUS, mantendo na pauta de discussões temas de grande relevância que 

impacta diretamente na vida das pessoas. 

Se tal problemática não for resolvida no Brasil, o APH continuará sendo um terreno adverso e cheio 

de dificuldades que vão muito além dos desafios intrínsecos ao ato de ensinar/praticar/atender. Por 

isso, é preciso que os profissionais de diversas regiões se unam e troquem experiências específicas 

de como vencer ou lidar com as adversidades da sua realidade local, juntos, podendo buscar formas 

que se, aplicadas pela coletividade, criem uma forma horizontal de qualidade e reestruturação. 

Buscando aprimoramento ao sistema, sabendo que atendimento pré-hospitalar móvel sempre foi 

inquestionável e atualmente vem se demonstrando ainda mais vital ao aumento da sobrevida dos 

usuários do Sistema Único de Saúde e sua expansão está fortalecendo um dos mais importantes 

princípios do SUS, a universalidade, promovendo acesso às urgências e emergências em todo 

território nacional.  

Dessa forma, com tantas mudanças no cenário atual, exige mais do que aprimoramento, é preciso 

oferecer e promover debates que nos conduzam a construção de ações melhoradas em saúde pública 

e padronização que efetivem uma qualidade ao nível igualitário para as equipes e se constitua uma 

identidade justa e crescente, buscando por esse objetivo, debatendo os temas que representam os 

maiores desafios do serviço, desde sua implantação e funcionamento técnico ao nível nacional.  

Durante os dias de realização do congresso, serão desenvolvidas palestras de temas fundamentais no 

cenário atual, além da realização de um simulado realístico, buscando mostrar a necessidade de um 

plano de catástrofe, a importância de treinamentos constantes e preparo físico e psíquico, já que o 

município se encontra em fase de mitigação, ou seja, observou-se a necessidade de preparação para 

uma possível catástrofe ou incidente com múltiplas vítimas. Observando que as catástrofes com 

grande número de vítimas têm sido frequentes, em virtude do aumento da população desordenada,  



 

 

 

 

forma de ocupação do solo, estilo de vida da população e a obras em locais indevidos, tem amplificado 

o efeito dos fenômenos meteorológicos adversos, a ciência comprova que em função das mudanças 

climáticas são cada vez mais intensas e concentradas em períodos curtos de tempo.  

Em algumas regiões de Santa Catarina, particularmente no litoral, inundações bruscas são frequentes, 

e sendo nosso município banhado de rios volumosos e sendo  cortado por uma BR, sendo está a BR 

282, uma das mais perigosas e violentas, já protagonista de inúmeros acidentes com múltiplas vítimas, 

vale ressaltar ainda que no veraneio uma curva crescente populacional vem ascendendo nessas 

temporadas, épocas em que os esportes radicais nos rios da região e pontos turísticos são mais 

procurados, competições como rafting, trilhas, canoísmo, rapel, parapente e paragliding, arvorismo, 

tirolesa, canyoning, ambientes em meio a natureza, aumentando assim o fluxo e circulação de turistas 

e pacientes. 

2- OBJETIVO DO EVENTO 

Promover um debate multiprofissional na atuação nos campos de urgência e emergência e a 

qualificação profissional nos campos dos atendimentos intra e extra-hospitalar. 

3- LOCAL DE REALIZAÇÃO E ESTRUTURA DO EVENTO 

 

O congresso será realizado no Centro de Eventos Celebrate Park, localizado em Santo Amaro da 

Imperatriz, cidade histórica, banhada por águas termais e com uma rede hoteleira acolhedora, a apenas 

20 km de Florianópolis, possui um espaço funcional, coberto e modular, que pode receber eventos de 

300 a 15.000 pessoas, conta com estacionamento próprio, cercado e pavimentado para mais de 2.000 

veículos, possui gerador próprio de 450kva, garantindo segurança ao evento mesmo em situação de 

falta de eletricidade na rede pública. 

O espaço conta com 2 pistas (Pista 1 e Pista 2), um espaço lounge que é um ambiente totalmente livre 

de paredes, porém coberto, center show, cozinha industrial e mais de 25 Banheiros, as pistas 

supracitadas serão utilizadas para o simulado final. 

 

4- EXPOSITORES 

O congresso contará ainda com um espaço para os expositores, onde serão montados estandes de 

instituições e empresas interessadas em divulgar suas experiências, produtos e serviços ao público 

participante do evento que poderão conhecer as tecnologias por elas desenvolvidas, sem custo e sem 

arrecadação, sendo disponibilizado 15 vagas de estantes e classificados por ordem de inscrição no 

link, no site do evento. 

5- AS INSCRIÇÕES  

 

5.1- Poderão participar todos os profissionais de urgência e emergência da Mesorregião da Grande 

Florianópolis, alunos matriculados em cursos técnicos, graduações, pós-graduações, residentes, 

pesquisadores, professores, voltados a área da saúde, e demais usuários que tenham interesse na 

temática; 

5.2- As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site: 

https://congressosmssamustoamaro.com.br/, com preenchimento obrigatório do formulário, sem 

fins lucrativos; 

5.3- Todos os participantes deverão obrigatoriamente estar inscrito no evento, para participação e 

emissão do certificado; 

 

https://congressosmssamustoamaro.com.br/


 

 

 

 

 

5.4- No credenciamento será necessário levar documento válido com foto e um quilo de alimento não 

perecível, que será doado as instituições carentes em uma ação junto Assistência Social do município; 

5.5- As vagas serão disponibilizadas por lote de acordo com as inscrições, com capacidade de até 

1000(mil) participantes; 

5.6- As atividades desenvolvidas serão palestras, debates e simulações realísticas. 

5.7- O evento será realizado em formato de Congresso, com carga horária de participação de 40h; 

 

6- PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

A programação completa poderá ser acessada no site do Congresso de Urgência e Emergência, 

contará com a presença de autoridades e representatividade das três esferas do governo, profissionais 

atuantes frente a estruturação do SAMU 192, membros do Instituto Brasileiro de APH, referências 

estaduais abordando temas de urgência e emergência atual e representantes do Ministério da Saúde. 

Durante os três dias de congresso serão desenvolvidas palestras de temas fundamentais no cenário do 

APH atual, além da realização de um simulado realístico, buscando mostrar a necessidade de 

elaboração de um plano de catástrofe, a importância de treinamentos constantes e preparo físico e 

psíquico, já que o município se encontra em fase de mitigação. 

Temáticas Abordadas: 

● Sistematização REDMINE;  
● Sistema E-SUS/SAMU;  
● Tecnologia e Inovações APH;  
● Inteligência Emocional;  
● Manejo dos Partos Emergências no APH;  
● Dificuldades da Central de Regulação de Urgências;  
● Dificuldades do Atendimento Pré-hospitalar ao Neonato/RN;  
● Emergências Vasculares;  
● Responsabilidades Civis;  
● Importância da Implantação de Planos de Desastres/ IMV;  
● Simulado realístico; 
● Entre outros. 

Será aberto um momento para networking entre os convidados, permitindo uma troca de experiência 

entre diversas realidades locais. 

7- INFORMAÇÕES  

Para eventuais pedidos de informações adicionais e esclarecimentos deverão ser contatados Beatriz 

Kloppel ou Acacio Henrique Machini pelo email samustoamaro192@gmail.com, pelo site do 

congresso ou telefone (48)3245-4364. 

 

 

JAQUELINE KRAUS 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ-SC 
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