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Palavra do Presidente
Investir em formação é coisa séria
Não podemos
jamais negar que
a produção científica aumentou
muito no país.
Em maio de 2009,
o Ministério da
Educação anunciou um crescimento de 56% no
número de artigos publicados em periódicos científicos de alto padrão. No período de 2007 a 2008, o Brasil saltou da 15ª
para a 13ª posição no ranking de produção científica mundial. Porém, é preciso
questionar até que ponto as pesquisas financiadas no país são de fato produtivas
para a comunidade.
Considerando a escassez do dinheiro
público, as verbas destinadas ao financiamento de pesquisas científicas devem
ser investidas prioritariamente naqueles
estudos que têm como fim a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos. É inconcebível que o dinheiro público seja jogado
pelo ralo em pesquisas irrelevantes.
Há pouco tempo encontrei com um
colega médico que havia cursado pósgraduação em uma importante escola
médica paulista. Depois de uma conversa informal, ele comentou que, durante a
pós-graduação, havia se dedicado somente a atividades laboratoriais relacionadas
à pesquisa. Em tom de confidência, registrou ainda que sentia necessidade de fazer uma especialização, pois ficara muito
tempo afastado do atendimento à beira
do leito. Resultado: não estava realizado
profissionalmente e tinha consciência de
que ficara limitado para atuar plenamente
como médico.
Casos semelhantes a esse são inúmeros, onde o título de mestre e doutor é
mais importante do que o incremento da
atuação profissional. Os verdadeiros cursos de qualidade são aqueles que se preocupam em desenvolver habilidades, ética
e atitude. Aqueles que mostram como o
profissional pode construir seu próprio
saber, buscar atualização e aplicar o conhecimento com critério.
Hoje sofremos de uma doença grave
chamada “curriculite”, em que a patogenia
é a vaidade provocada pela aquisição dos
muitos títulos. A única saída para deixarmos de supervalorizar os “ratólogos” é a
prevenção, porque essa doença, infelizmente, não tem cura.
Antonio Carlos Lopes
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Tratado de Medicina de Urgência no prelo
A Editora Atheneu lança o primeiro compêndio brasileiro de medicina de urgência. A obra apresenta capítulos com atualização em temas e técnicas comuns ao
dia a dia do atendimento nos prontos-socorros e salas
de emergência.
O livro é editado pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, presidente da Abramurgem, pelo Dr. Hélio Penna
Guimarães, vice-presidente da Abramurgem, pelo Dr.
Renato Delascio Lopes, Prof. Adjunto da Duke University (USA) e pelo Dr. Sérgio Timerman, Diretor do Departamento de Ressuscitação e Centro de Treinamento
em Emergências do Instituto do Coração do Hospital
das Clínicas e presidente da Associação Brasileira de
Medicina de Urgência e Emergência - Regional SP.

Pesquisador brasileiro publica artigo em
periódico científico internacional
O Dr. Renato Delascio Lopes, Doutor
em Ciências pela Unifesp/EPM (PhD),
Master in Health Science (MHS) e Prof.
Adjunto do Departamento de Cardiologia da Duke University (USA), publicou
como primeiro autor, um importante artigo científico original no The New England
Journal of Medicine, periódico com alto
índice de impacto. O especialista desenvolveu um estudo que comparou, em três
anos, os desfechos clínicos de duas diferentes técnicas de remoção da veia safena para cirurgia de revascularização do
miocárdio: o procedimento feito por via
endoscópica (moderna) e o procedimento
realizado por via aberta (tradicional).
A pesquisa acompanhou 3 mil pacientes, sendo que uma parte deles foi submetida ao procedimento de remoção da

veia safena por via endoscópica e a outra
recebeu a técnica aberta. Lopes percebeu
que, no período de 12 a 18 meses após a
cirurgia, aqueles que se submeteram ao
procedimento endoscópico apresentaram
maiores taxas de obstrução total e parcial
da veia safena do que os pacientes que
foram submetidos ao procedimento tradicional. “Antes dessa pesquisa, ninguém
havia estudado os efeitos a longo prazo
associados ao procedimento endoscópico.
As diferenças entre as duas técnicas não
se mostraram evidentes até pelo menos
um ano após a cirurgia de revascularização do miocárdio, motivo pelo qual os
estudos anteriores, com curta duração de
acompanhamento e com número insuficiente de pacientes, não foram capazes de
detectar essas diferenças”, explica.

Abramurgem prorroga inscrições
gratuitas
A Abramurgem prorrogou até 31 de agosto as inscrições gratuitas para quem quer se associar à Abramurgem. Além de médicos,
a Entidade representa também todos aqueles que lidam com as urgências e emergências médicas no dia a dia, como fisioterapeutas,
enfermeiros e residentes.
As inscrições podem ser efetuadas através do site:
www.abramurgem.org.br
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Importante Regional é inaugurada no Pará
No último dia 09 de julho, o Vice-Presidente da Abramurgem, Dr. Hélio Penna
Guimarães, esteve na cidade de Belém (PA) para a inauguração oficial da primeira Regional da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência.
A cerimônia solene, que teve cobertura maciça da imprensa local e nacional,
foi realizada no auditório do Conselho Regional de Medicina do Estado e contou
com a participação da Dra. Maria de Fátima Couceiro, Presidente do CRM-PA,
do Dr. Antônio Delduque Travessa, Presidente da Sociedade Paraense de Cardiologia e da Dra. Leila Rezegue, Presidente da Associação de Medicina Intensiva do
Pará. Em discurso, os participantes da mesa exaltaram o trabalho que vem sendo
realizado pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, Presidente da Abramurgem. Todos reconheceram, em opinião unânime, que a experiência acumulada durante
duas décadas como Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica certamente será determinante para o sucesso dessa nova entidade.
Confira as regionais da Abramurgem já consolidadas
SÃO PAULO (SP)
Presidente: Dr. Sérgio Timerman

DOURADOS (MS)
Presidente: Dr. Antonio Pedro Lucas Bittencourt

Capítulos:
ABC
Presidente: Dr. Ronaldo Vasque
VOTUPORANGA
Presidente: Dr. Roberto Moraes Jr.
BAIXADA SANTISTA
Presidente: Dr. Antonio Coelho
GUARULHOS
Presidente: Dr. Fernando Tallo

CUIABÁ (MT)
Presidente: Dr. Fabio Liberalli

RIO DE JANEIRO (RJ)
Presidente: Dr. Luiz José de Souza

SALVADOR (BA)
Presidente: Dr. Gilson Soares Feitosa Filho
CURITIBA (PR)
Presidente: Dr. Francisco Magalhães
MACEIÓ (AL)
Presidente: Dr. Cleber Costa de Oliveira

Abramurgem cria novos Departamentos
Para fortalecer ainda mais sua estrutura organizacional, a Abramurgem acaba de
criar quatro novos Departamentos: Enfermagem, Fisioterapia, Pré-Hospitalar e Acadêmico. Dessa maneira, a entidade visa contemplar de forma mais expressiva os diversos
aspectos e áreas relacionadas à Medicina de Urgência e Emergência, bem como agregar
profissionais da saúde que não são médicos, mas trabalham com as urgências e emergências médicas no dia a dia. Esses Departamentos também participarão ativamente
da formatação de cursos que serão ministrados nas modernas instalações do Centro de
Ensino, Treinamento e Simulação do Hospital do Coração (CETES-HCor).
Confira abaixo os diretores dos novos Departamentos:
Departamento de Enfermagem
Diretores: Antonio Cláudio de Oliveira e
Sérgio Martuchi, Enfermeiros do Colégio
Brasileiro de Enfermagem e Emergência
(COBEEM)

Departamento de Pré-Hospitalar
Diretor: Dr. Jorge Ribera, Médico do Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências
da Secretaria Estadual de Saúde de São
Paulo

Departamento de Fisioterapia
Diretor: Dênis Corrêa, Fisioterapeuta e
Diretor Operacional do Instituto Paulista
de Treinamento e Ensino (IPATRE)

Departamento Acadêmico
Diretora: Dra. Salete Nacif, Médica da
Disciplina de Clínica Médica da Unifesp/
EPM

Dr. Helder José
Lima Reis
Presidente da
Regional PA
“A proposta é promover e fomentar melhor
qualificação dos profissionais para que o
serviço chegue ao paciente com qualidade, responsabilidade e
ética. A Abramurgem já está elaborando
diversos projetos e a idéia é que, gradativamente, fique cada vez mais próxima da
comunidade médica”
Dra. Maria de
Fátima Couceiro
Presidente do
CRM-PA
“A fundação da Abramurgem Regional-PA é
de grande importância
para o Estado do Pará,
pois tornará possível a
capacitação de maior número de clínicos
para o atendimento de urgência e contará com todo o apoio da SBCM RegionalPA”
Dr. Hélio Penna
Guimarães
Vice-Presidente da
Abramurgem
“A Entidade, tem por
objetivos oferecer melhoria da qualificação
dos profissionais que
atuam na Medicina
de Urgência e Emergência. Para tal, é
preciso disseminar conhecimento sem
discriminar regiões, respeitar a multidisciplinaridade e agregar as instituções
e os profissionais que estão na linha de
frente deste atendimento. A melhoria da
qualidade assistencial atinge diretamente
nosso maior alvo: o melhor resultado para
nossos pacientes atendidos nas urgências
e emergências de todo país.”
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Últimas vagas para
o Simurgem

I Simpósio Internacional
Abramurgem-COEMCA
No dia 18 de outubro de 2009 será
realizado no Anhembi, em São Paulo, o
I Simpósio Internacional Abramurgem–
COEMCA. O evento, que acontece paralelamente ao 5º Congresso Internacional de
Medicina de Urgência e ao 10º Congresso
Brasileiro de Clínica Médica, é fruto de
uma parceria entre a Associação Brasileira
de Medicina de Urgência e Emergência e
o Comitê de Emergências Cardiovasculares da Federação Argentina de Cardiologia
(COEMCA/FAC). Através de uma carta
endereçada à diretoria da Abramurgem, a
FAC foi a primeira entidade internacional
a manifestar apoio à fundação da entidade.
Para o I Simpósio Internacional
Abramurgem-COEMCA estão confirmadas

as presenças do Prof. Dr. Carlos Alberto
Campanini, Assessor Científico do
COEMCA/FAC e do Prof. Dr. Daniel
Corsiglia, Coordenador do Comitê
de Ressuscitação Cardiopulmonar da
Federação Argentina de Cardiologia.
Os temas abordados serão:
- Simulação em Medicina de Urgência
- Tromboembolismo Pulmonar
- Morte Súbita no Esporte
- Choque Cardiogênico
- Manuseio das Arritmias Letais na Emergência Extra-Hospitalar
Inscrições e informações através do
site www.sbcm.org.br/brasileiro2009

Inscrições para o 5º Congresso Internacional
de Medicina de Urgência
De 16 a 18 de outubro acontece no
Anhembi, em São Paulo, a 5ª edição do
Congresso Internacional de Medicina
de Urgência. O evento, organizado pela
Abramurgem e pela Sociedade Brasileira
de Clínica Médica, deve reunir cerca de 5
mil participantes.
Já estão confirmadas as presenças de
convidados internacionais, entre eles, o
Professor Lee Goldman, editor do Cecil
- Tratado de Medicina Interna e Vice-PreArte Cartaz 5º Congresso PDF.pdf 3/6/2009 16:43:21

10º Congresso Brasileiro
de Clínica Médica

1º Congresso Brasileiro
de Medicina Paliativa e Dor
4º Congresso Nacional das
Ligas Acadêmicas de Clínica Médica
16 a 18 de outubro de 2009
Centro de Convenções Anhembi São Paulo SP
Concurso para Área de Atuação em Medicina de Urgência

14 e 15 de outubro de 2009
CETES HCor São Paulo SP
II Curso de Simulação em Medicina de Urgência - SIMURGEM

Informações, inscrições e envio de trabalhos:

Patrocínio:

www.sbcm.org.br/brasileiro2009
Secretaria Executiva:

tel. (11) 3849-0379
fax (11) 3945-6818
www.meetingeventos.com.br

Realização:

sidente da Faculdade de Ciências da Saúde
da Universidade de Columbia (USA). Também estará presente o Dr. Renato Delascio
Lopes, PhD, Master in Clinical Research,
Professor Adjunto da Duke University e
Editor Associado do American Heart Journal. O especialista irá abordar os aspectos
modernos da anticoagulação em medicina de urgência. Completam o quadro de
convidados, a Diretora da Divisão Clínica
e de Pesquisa em Trombose e Coagulação
da Universidade de Boston, Elaine Hylek e
a Diretora do Departamento de Estatística
em Pesquisa Clínica do Duke Clinical Research Institute, Karen Pieper.
Inscrições e informações através do
site www.sbcm.org.br/brasileiro2009

Turma da primeira edição do Simurgen

Nos dias 14 e 15 de outubro, a capital
paulista será palco da segunda edição do
Simurgem, Curso de Simulação em Medicina de Urgência e Emergência, coordenado pelo Dr. Hélio Penna Guimarães,
atual vice-presidente da Abramurgem e
membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Clínida Médica. O curso, fruto de
uma parceria entre a SBCM e a Associação Brasileira de Medicina de Urgência e
Emergência, tem como finalidade oferecer,
não somente aulas teóricas, mas também
treinamento simulado do atendimento
médico de urgência e emergência.
Este ano o Simurgem será realizado no
recém inaugurado Centro de Ensino, Treinamento e Simulação do Hospital do Coração (CETES/HCor), utilizando dos modernos manequins/robôs e simuladores
de alta tecnologia. Isso traz para a nova
versão do curso uma série de inovações.
“Os simuladores e manequins de última geração nos propiciarão a criação de
cenários realísticos que ambientam a rotina de atendimento da Medicina de Urgência e Emergência”, explica Hélio Penna
Guimarães.
Inscrições no site
www.sbcm.org.br/simurgem
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