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Urgência e Emergência: interface com
todas as especialidades
A sociedade de especialidade médica é uma entidade
civil organizada, sem fins lucrativos que tem como objetivo aprimorar o conhecimento médico, agregar indivíduos que atuam na mesma área, além de construir e
divulgar o conhecimento fora da academia. Mas a existência de uma entidade com estes propósitos não implica
necessariamente na criação de uma nova especialidade
médica, como propõem alguns. Foi seguindo esses preceitos que criei em 2009, sob a égide da academia e como
Prof. Titular de Medicina de Urgência da Unifesp/EPM,
a Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência (Abramurgem). Com menos de um ano de vida, a
entidade já conta com 14 Regionais no país, mais de 2 mil
sócios, sede própria, site na internet, boletim eletrônico
mensal e jornal bimestral. Ao contrário do que se vê muitas vezes, a Abramurgem
segue na contramão de certas tendências assumidas por algumas sociedades médicas, criadas para satisfazer interesses pessoais ao invés de assumir compromisso
com a classe profissional e, em última análise, com a comunidade.
No que diz respeito, mais especificamente, à Medicina de Urgência e Emergência, somos obrigados a ouvir propostas absurdas que colocam os serviços de
pronto atendimento como solução dos problemas de saúde pública no Brasil. Isso
denota, tão somente, a falta de conhecimento e de formação médica adequados.
Então os pacientes com doenças crônicas que não são tratados adequadamente ou
não recebem sequer tratamento, são responsabilidade dos pronto-socorros e salas
de emergência? De fato, casos assim acabam eventualmente aparecendo no pronto
atendimento pelo agravamento dos sintomas de uma doença mal tratada. Mas, dificilmente, será a urgência que vai resolver esse problema de saúde no país. O entrave fundamental, na verdade, é a falta de uma política que permite ao paciente ser
atendido com qualidade, no momento em que precisa, e que os exames subsidiários
sejam feitos no tempo oportuno, sem grandes esperas.
Ninguém contesta a importância da urgência e emergência no país. Porém é
necessário respeitar e estimular esta área comum a todas as especialidades médicas.
Temos que influenciar a academia para que, no curso de graduação e na residência
médica, a carga horária destinada à esta atividade seja maior, e a preceptoria seja de
mais alto nível. Não há como formar um médico emergencista que concentre em
si a capacidade de realização de todos os procedimentos no pronto-socorro. É impossível que o indivíduo tenha uma formação suficientemente ampla e, ao mesmo
tempo, específica, para atuar cirurgicamente no abdome agudo, em um trauma, no
infarto do miocárdio com trombólise ou no edema agudo do pulmão. Por isso é tão
importante que, dentro de cada especialidade, as urgências e emergências sejam
fortalecidas com recursos humanos e materiais, os cursos e treinamentos possuam conteúdo programático adequado e desenvolvam habilidades, ética e atitudes
pelo testemunho da presença do preceptor. Nos pronto-socorros deve sempre existir uma equipe multidisciplinar e multiprofissional, formada pelo clínico, cirurgião,
pediatra, anestesista, ginecologista, enfermeiro, fisioterapeuta e outros profissionais
da área da saúde que tenham atuação no atendimento de urgência.
Não são raros no nosso país indivíduos que correm atrás dos diplomas como
se esse tipo de titulação garantisse a competência profissional. O compromisso da
Abramurgem não é fornecer título de especialista e sim, promover treinamento e
reciclagem dos profissionais de maneira séria, concreta, objetiva e crítica através de
pessoas devidamente qualificadas para esse fim. Possuir título de especialista está
muito longe de significar competência. É apenas mais um quadro para se colocar na
parede do consultório.
Antonio Carlos Lopes



Sala de Emergência
Conselho Científico da
AMB reúne-se para debater
Medicina de Urgência e
Emergência
Uma reunião do Conselho Científico
da AMB, realizada dia 25 de fevereiro na
sede da entidade, teve como pauta debater o futuro da Medicina de Urgência
e Emergência no Brasil. O Presidente da
Sociedade Brasileira de Clínica Médica e
também da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência, Prof.
Dr. Antonio Carlos Lopes, esteve presente no encontro e deixou clara a posição
contrária da SBCM e da Abramurgem
em relação à criação de uma nova especialidade. No entendimento dele, além de
favorecer o uso de mão de obra barata de
médicos recém-formados, a formatação
de mais uma especialidade desrespeitaria
o fato de que todas as demais especialidades têm interface com as urgências e
emergências médicas. Por fim, os integrantes do Conselho Científico propuseram que cada Sociedade de Especialidade
fortaleça o departamento de emergência
para que possam debater o assunto sob a
égide da AMB.

CARTA
Todas as vezes que recebo o informativo eletrônico da Abramurgem, fico feliz
de ver que a cada dia novas regionais são
criadas. Sou medico generalista, trabalho basicamente em emergências e tive
a oportunidade de participar da segunda
edição do Simurgem, uma experiência
fantástica que fez despertar ainda mais
meu interesse pela Medicina de Urgência.
Aproveitando o momento, quero parabenizar todos vocês pelo excelente trabalho.
Dr. Fábio André Ferreira da Silva

Associe-se
gratuitamente
www.abramurgem.org.br

Lamurgems se multiplicam
pelo país

A Lamurgem, Liga Acadêmica de
Medicina de Urgência e Emergência, foi
fundada em meados de outubro de 2009
e, cinco meses depois, já atinge a marca
de 13 ligas filiadas. De acordo com o Dr.
Antonio Pedro Lucas Bittencourt, idealizador da Lamurgem e Presidente da
Abramurgem Regional-MS, as ligas são
extremamente importantes para o crescimento da Abramurgem. “A divulgação
maciça da importância do atendimento
de urgência e emergência no país acontece prioritariamente a partir das universidades e desses novos médicos que estarão
se formando”, afirma. Bittencourt acredita
que, com o apoio das regionais da Abramurgem, até o final de 2010, conseguiremos somar mais de 50 ligas.
Veja abaixo a relação das ligas filiadas:
• Liga Acadêmica de Medicina de
Urgência e Emergência da UFGD
• Liga Acadêmica de Medicina de
Urgência e Emergência da UNIVASF
• Liga Acadêmica de Medicina de
Urgência e Emergência da PUC-RS
• Liga Acadêmica de Urgência e
Emergência da UFMS
• Liga de Emergência e Trauma da
Uniderp
• Liga de Ortopedia da Unifenas
• Liga de Urgências e Emergências
Médicas São Camilo
• Liga de Emergência Médica e Trauma
da UFGD
• Liga de Medicina de Urgência e
Emergência da UCPEL
• Liga Acadêmica de Urgências e
Emergências Clínicas e Cirúrgicas da
Faculdade de Medicina de Petrópolis
• Liga Acadêmica de Medicina de
Urgência e Emergência da UFPEL
• Liga Acadêmica de Medicina de Urgência
e Emergência da Faculdade Evangélica de
Curitiba
• Liga Acadêmica de Medicina de
Urgência e Emergência da UFG

Abramurgem realiza I Congresso Internacional
de Medicina de Urgência e Emergência
Nos dias 11, 12 e 13 de outubro, a cidade de São Paulo será palco do I Congresso
Internacional de Medicina de Urgência e Emergência da Abramurgem. O evento, que
acontece no Centro de Convenções Rebouças, irá debater os principais temas e atualidades envolvendo a Medicina de Urgência e Emergência no Brasil e no mundo. Participam do congresso, convidados de renome internacional que trarão grande contribuição
científica ao evento.
O temário já está sendo cuidadosamente elaborado atendendo aos interesses de todos aqueles que atuam nas urgências e emergências médicas no país.
Veja abaixo os temas preliminares:
• Atendimento ao politraumatizado
• Diagnóstico por imagem na Urgência e
Emergência
• Monitorização hemodinâmica e
neurológica na sala de emergência
• Ferimentos perfurantes de tórax e do
Abdome
• Sepse grave e choque séptico: as novas
diretrizes
• Infarto agudo do miocárdio
• Arritmias cardíacas
• Intoxicações exógenas
• Insuficiência respiratória
• Insuficiência renal aguda
• Insuficiência hepática aguda
• Traumatismos osteoarticulares
• O papel da equipe multidisciplinar na
Urgência e Emergência
• Traumatismo de crânio
• Medicina hiperbárica na Urgência e
Emergência
• Reposição volêmica
• Via aérea dificil
• Tromboembolismo pulmonar
• Distúrbio hidroeletrolítico e ácido-base

• Anticoagulação
• Síndromes aórticas
• Tratamento da dor
• Procedimentos guiados por
ultrassonografia em Medicina de
Urgência
• Emergências em Oftalmologia
• Emergências em otorrinolaringologia
• Emergências obstétricas na sala de
emergência
• Ética e bioética na Urgência e
Emergência
• Treinamento baseado em Simulação nas
Emergências
• A equipe multiprofissional na sala de
emergência
• Como orientar a pesquisa científica em
urgência
• Novas diretrizes de ressuscitação
cardiocerebral em 2010
• Organização do atendimento em
grandes catástrofes
• Atendimento pré hospitalar: o sistema
de atendimento no Brasil
• 50 anos das manobras de ressuscitação
cardiopulmonar

Mais informações em breve no site www.abramurgem.org.br

Dr. Hélio Penna Guimarães, Presidente do congresso, Dr. Antonio Carlos Lopes, Presidente de honra do congresso e Dr.
Roberto Saad, Presidente da comissão científica
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1º Encontro dos Presidentes das Regionais
No último dia 13 de março a Abramurgem realizou, em São Paulo, o 1º
Encontro dos Presidentes das 14 Regionais da entidade. A reunião permitiu
que todos os representantes trocassem experiências a fim de afinarem as
metas relativas à promoção e melhoria da Medicina de Urgência e Emergência no Brasil.
Durante o encontro, foi criada uma comissão que ficará responsável pelo
estabelecimento das diretrizes a serem adotadas nas salas de emergência,
em relação aos recursos humanos, materiais e competência dos médicos e
demais profissionais da saúde que exercem a atividade do atendimento de
urgência. O Dr. Juarez Neuhaus Barbisan, Presidente da Abramurgem Regional-RS, foi escolhido para presidir esta comissão que irá preparar um documento, no prazo de três meses, para apresentar aos órgãos competentes.
“Isso mostra que o compromisso da Abramurgem não é fornecer certificado de especialista, e sim criar estrutura para que a Medicina de Urgência
seja bem desenvolvida, com humanismo e ética. O certificado que, nesse
contexto, envolve várias especialidades, não garante em absoluto a competência do profissional”, afirma o Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, Presidente
da Abramurgem.
Por fim, a reunião também serviu de incentivo para que cada região
do país promova um curso de especialização em Medicina de Urgência e
Emergência, com duração de um ano e com início previsto para 2010.

“Essa reunião é muito importante porque precisamos uniformizar condutas e também
orientar o sistema de saúde para as necessidades do setor, não só no sentido de
aprimorar a estrutura f ísica, como também melhorar a condição de recursos humanos.
Nesse sentido, estamos promovendo atualização dos profissionais da área no que há de
mais moderno e atual em relação ao primeiro atendimento à população.”
Cleber Costa de Oliveira
Abramurgem Regional-AL
“A criação da Abramurgem irá permitir que todas as regiões falem uma língua única,
respeitando as particularidades de cada Estado. Essa reunião certamente irá criar
um grupo forte, que conhece bem o problema da urgência e emergência no país.
Dessa forma, poderemos começar a dar um rumo para essa área que é extremamente
problemática.”
Ronaldo Vasque
Capítulo ABC da Abramurgem Regional-SP

Dr. Hélio Penna Guimarães, Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes e Dr. Mario
Cardoso Filho presidem I Encontro dos Presidentes Regionais da Abramurgem

“Eu vejo esse encontro como uma oportunidade de fortalecimento dos
vários elos que compõem a Abramurgem. É um privilégio fazer parte de
uma associação de tanta relevância que já nasceu com o propósito de
união e interdisciplinaridade”
Dênis Corrêa
Departamento de Fisioterapia da Abramurgem
Encontro contou com a presença de representantes das 14 regionais da entidade

“Fico feliz de ver a Abramurgem, que está para completar um ano de vida com mais de
2 mil sócios, ocupando posição de relevância importante no cenário nacional.”
Roberto Moraes Junior
Capítulo Noroeste da Abramurgem Regional-SP
“Um dos maiores problemas que temos no Brasil hoje são os atendimentos de urgência
e emergência. Acredito que esse assunto precise ser discutido de forma profunda para
que possamos unificar esse atendimento em todas as regiões.”
Antonio Pedro Lucas Bittencourt
Abramurgem Regional-MS
“Um encontro como esse, com representantes do Brasil todo, é importante para unir
as equipes médicas, de enfermagem e de fisioterapia, permitindo que todos fiquem
imbuídos no mesmo objetivo que é divulgar a emergência e estimular a produção
científica nessa área.”
Antonio Claudio de Oliveira
Departamento de Enfermagem da Abramurgem
“Não é mais possível existir essa diferença entre o atendimento prestado nos grandes
centros e nas regiões mais afastadas. As informações novas sempre vão surgindo e
precisamos manter-nos unidos para continuarmos prestando assistência de qualidade
à população independente do local do país.”
Ciro Falcão Macedo Junior
Abramurgem Regional-AC

“A Medicina de Urgência e Emergência
precisava muito disso, desse braço da
Clínica Médica. O país estava carente de
uma entidade como a Abramurgem que
permitisse que todos os profissionais,
independentemente da região, pudessem
andar na mesma linha e, dessa forma,
melhorar cada vez mais o atendimento à
população.”
João Câncio da Costa Rocha
Abramurgem Regional-AP

“Estamos vivendo um momento
importante de direcionamento da
Abramurgem. Com isso, pretendemos
começar a desenvolver a emergência
médica no país, uma área que foi tão
esquecida no passado e que começou a
apresentar crescimento nas últimas duas
décadas.”
Juarez Neuhaus Barbisan
Abramurgem Regional-RS

“As estruturas hospitalares, mesmo dos grandes centros, estão colapsadas e isso impõe
algumas medidas. Faltam leitos e a formação do médico não está adequada. Esse é,
portanto, um tema que precisa ser discutido em amplitude nacional. A Abramurgem
vai permitir trocar experiências de sucesso e experiências ruins, porque com os erros a
gente também aprende.”
Jorge Ribera
Departamento de Pré-Hospitalar da Abramurgem
“Ao meu ver, uma das tarefas das regionais é a busca por novos sócios, no sentido de
fortalecer a Abramurgem como entidade representativa da classe médica em nível
nacional. A associação já está ocupando seu espaço, um espaço que até então estava
alijado, considerando que as Urgências e Emergências sempre foram o patinho feio da
Medicina.”
Fernando Oto
Abramurgem regional-SC
“A Abramurgem nasceu apoiada em uma experiência prévia de muito sucesso da
Sociedade Brasileira de Clínica Médica e isso nos ajudou muito a caminhar como
caminhamos nesse primeiro ano de vida. Uma reunião como essa dos representantes
das regionais é mais um caminho para conseguirmos integrar todas as regiões que
possuem realidades e carências diferentes.”
Helder José Lima Reis
Abramurgem Regional-PA
“Com base na integração entre os vários Estados e na importância da área da Medicina
de Urgência e Emergência no Brasil, somos capazes de vislumbrar um futuro bastante
promissor para a Abramurgem. A programação de um curso de pós-graduação e a
perspectiva de um congresso internacional de Medicina de Urgência e Emergência
farão da entidade um sucesso nacional.”
Luiz José de Souza
Abramurgem Regional-RJ
“Acredito que a Abramurgem se encontra em um momento muito importante de
definição de metas e estratégias. Portanto, nada melhor do que termos coerência entre
todas as regionais. Cada uma delas pode contribuir com ideias e experiências, para
que juntos possamos fortalecer a entidade que está se estabelecendo na função de
representante dos profissionais que atuam nas urgências e emergências médicas.”
Vinícius Rebola Danielli
Abramurgem Regional-PR


“Um encontro de representantes de
todas as representações da Abramurgem
facilita não só o entrosamento, como o
crescimento coletivo, com colaboração
mútua, atingindo um nível científico cada
vez mais elevado.”
Dênis Marinho da Silva Brandão
Abramurgem Regional-DF

“Fico honrado de participar dessa
primeira reunião dos representantes das
regionais da Abramurgem que tem como
meta integrar todas as representações
estaduais, algumas já em plena atividade,
outras em véspera de começar os
trabalhos.”
Gilson Feitosa Filho
Abramurgem Regional-BA

“A Abramurgem certamente já possui
relevância no cenário nacional. No
Mato Grosso, por exemplo, a entidade
já conquistou um espaço importante
entre os profissionais e temos como
objetivo consolidar essa imagem através
de um congresso matogrossense que
pretendemos realizar este ano.”
Fábio Liberalli
Abramurgem Regional-MT

“A Abramurgem surge em um momento
muito importante de repensar o
atendimento de urgência e emergência
no Brasil. Esse encontro é de suma
importância porque marca o início de
uma nova era na Medicina, em especial,
dentro da Clínica Médica.”
Oswaldo Fortini levindo Coelho
Abramurgem Regional-MG

“A Abramurgem, apesar de nova, é
vencedora, pois conseguiu trazer
representantes de praticamente todo o
Brasil para um encontro como esse. Isso
reflete para nós a abrangência que ela
tem, não só na Medicina, mas também
nas outras áreas da saúde.”
Sérgio Martuchi
Departamento de Enfermagem da
Abramurgem


Abramurgem promove
curso de pós-graduação
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Últimas vagas para o Simurgem

Em parceria com o Centro de Ensino,
Treinamento e Simulação do Hospital
do Coração (CETES/HCor) e o Instituto
Paulista de Treinamento e Ensino (Ipatre), a Abramurgem inicia, já no segundo
semestre de 2010, o curso de pós-graduação Lato Sensu em Medicina de Urgência
e Emergência, com reconhecimento dos
órgãos competentes.

Abramurgem Regional-PA no treinamento para
médicos do exército: compromisso com a
cidadania

Mais informações em breve no site
www.abramurgem.org.br

Capítulo de Guarulhos
organiza cerimônia de
inauguração oficial
Dia 24 de março aconteceu no Hospital Stella Maris, no bairro de Itapegica,
em Guarulhos (SP), a cerimônia oficial
de inauguração do Capítulo Guarulhos
da Abramurgem Regional-SP. O evento
contou com a presença do Conselheiro do
Cremesp, Dr. Kazuo Uemura, e do Presidente Regional da APM, Dr. José Sérgio
Iglésias Filho.

Arritmias Cardíacas é
novo capítulo da SBCM
Sob a regência do Prof. Dr. Antonio
Carlos Lopes, Presidente da SBCM e da
Abramurgem e do Prof. Dr. Renato Delascio Lopes, Presidente do Capítulo de
Residentes e Pós-Graduandos da SBCM,
a Sociedade Brasileira de Clínica Médica
funda, em fevereiro de 2010, o novo Capítulo de Arritmias Cardíacas.
O Prof. Dr. José Carlos Pachón Mateos, conceituado especialista brasileiro na
área da Cardiologia, foi nomeado presidente deste Capítulo. Ele é Diretor do Serviço de Estimulação Cardíaca Artificial do
Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia,
Diretor do Serviço de Eletrofisiologia,
Marcapasso e Arritmias do Hospital do
Coração e membro do International Board of Heart Rythm Examiners.

Alunos do Simurgem utilizam laboratório e equipamentos de alta tecnologia do CETES/HCor

Estão abertas as inscrições com vagas limitadas para a terceira edição do Curso de
Simulação em Medicina de Urgência e Emergência (Simurgem), que acontece dias 14
e 15 de abril no Centro de Ensino, Treinamento e Simulação do Hospital do Coração
(CETES/HCor), em São Paulo. O curso, promovido pela Abramurgem, SBCM e HCor,
faz parte das atividades preliminares do VIII Congresso Paulista de Clínica Médica, realizado dias 16 e 17 de abril na Fecomercio (São Paulo-SP).
Os temas abordados vão desde as arritmias, a ressuscitação cardiopulmonar, a anafilaxia e a intoxicação, até assuntos diferenciados, como o gerenciamento de crise, emergências endocrinológicas e hemorragias digestivas.
Mais informações no site www.sbcm.org.br/simurgem

III Simpósio Internacional de Trombose e
Anticoagulação tem apoio da Abramurgem
Acontece em São Paulo, no mês
de outubro, o III Simpósio Internacional de Trombose e Anticoagulação. No evento estarão presentes
20 convidados internacionais que
irão debater o que há de mais novo
em trombose e anticoagulação,
além de discutir as perspectivas futuras sobre o tema. Em sua última
edição, realizada em 2009, o evento reuniu no Maksoud Plaza (São
Paulo-SP) cerca de 400 participanConvidados nacionais e internacionais posam para foto durante a setes. O simpósio, que recebe apoio
gunda edição do Simpósio Internacional de Trombose e Anticoagulação
da Abramurgem, é fruto de uma
parceria entre a Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM), o Brazilian Clinical Research Institute (BCRI) e o Duke
Clinical Research Institute (DCRI).
Mais informações em breve no site www.bcri.org.br
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Dr. Helder José Lima Reis, Presidente da Regional-PA, durante treinamento para médicos do exército

A Abramurgem Regional-PA promoveu, dias 25 de fevereiro e 04 de março, um treinamento para os médicos que atuam no setor de pronto atendimento do Hospital Geral
do Exército de Belém do Pará. De acordo com o Presidente da Regional, Dr. Helder José
Lima Reis, é fundamental capacitar esses médicos para que atuem com qualidade e precisão, haja vista a presença importante do exército nas diversas situações do cotidiano
do povo paraense. “Essa capacitação vem ao encontro das metas da nossa entidade que
tem como objetivo primordial melhorar o atendimento aos pacientes criticamente enfermos”, afirma.
Para 2010, a Regional-PA já está trabalhando para conseguir capacitar o máximo
possível de profissionais da área de saúde e também boa parte da população através do
Projeto Mar a Dentro. “Pensando na dimensão continental de nossa região, em que o
deslocamento é, na sua maioria, realizado por embarcações, programamos treinar a
população ribeirinha das ilhas próximas a Belém para atendimento de primeiros socorros. Dessa maneira, as pessoas que moram nesse contexto podem realizar o primeiro
atendimento ainda no local para depois encaminharem o paciente crítico para a unidade
de saúde”, explica Reis. Para ele, a Medicina na região exerce papel social imperativo na
vida da população. “Nada mais fraterno e humano que levar conhecimento para que o
próprio povo seja instrumento na promoção da vida”, finaliza.

Datas confirmadas para
prova de certificado de área
de atuação em Medicina de
Urgência
A Sociedade Brasileira de Clínica Médica abre inscrições do concurso para obtenção do certificado na Área de Atuação
em Medicina de Urgência. As provas serão realizadas dia 22 de maio em Curitiba/
PR e dias 04 de setembro e 12 de outubro
em São Paulo/SP. Nessas mesmas datas a
entidade também aplica prova para aquisição do Título de Especialista em Clínica
Médica.
Segundo resolução n° 1.772/2005 do
Conselho Federal de Medicina, aqueles
que possuem Título de Especialista em
Clínica Médica e/ou Certificado de Área
de Atuação em Medicina de Urgência obtidos em concursos realizados a partir de
01 de janeiro de 2006, precisam renovar o
documento a cada 5 anos. A renovação é
optativa para os médicos que obtiveram os
certificados até 31 de dezembro de 2005.
Inscreva-se pelo site:
http://www.sbcm.org.br

Abramurgem participa do
IV Curso de Reciclagem em
Clínica Médica

IV CURSO AVANÇADO DE RECICLAGEM
EM CLÍNICA MÉDICA
29 de agosto a 03 de setembro de 2010
Anfiteatro Marcos Lindemberg
São Paulo - SP

VAGAS LIMITADAS
Temário Básico
• Infarto Agudo do Miocárdio
• Aterotrombose: Doença Sistêmica
• Insuficiência Cardíaca
• Síndromes Isquêmicas Agudas do
Coração
• Fibrilação Atrial e Anticoagulação
• Arritmias Cardíacas
• Cardioembolismo
• Trombólise pré-hospitalar no IAM com
Supra-ST
• Asma
• Prevenção da Doença Aterosclerótica:
Marcadores Bioquímicos
• Estratégias no Tratamento da Dor
• Tuberculose: Aspectos Atuais
• Antibióticoterapia Racional
• Equilíbrio Ácido-Base e Hidroeletrolítico
• Síndrome Metabólica e Risco
Cardiovascular

• Stents Farmacológicos Mais Seguros
• Doença Inflamatória Intestinal
• Hepatites Virais
• Doença Biliopancreática
• Conduta do Clínico Frente ao Consumo
de Drogas de Adição
• Anemias
• Lupus Eritematoso Sistêmico
• Insuficiência Renal
• Abdome Agudo
• Artrite Reumatoide
• Betabloqueadores na Disfunção
Ventricular Isquêmica
• Diabetes Melito
• Vertigem
• Medicina Diagnóstica
• Trombofilias
• Doença Arterial Coronária

As inscrições estão abertas para a
quarta edição do Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica, que acontece de 29 de agosto a 03 de setembro no
Anfiteatro Marcos Lindemberg da Unifesp/EPM, localizado na Rua Botucatu,
862 – Vila Mariana – São Paulo (SP). Promovido pela Sociedade Brasileira de ClíInformações
em breveapoio
no portal www.sbcm.org.br
nica Médica
com
da Abramurgem,
oRealização:
curso de
Apoio:imersão tem duração de uma
semana e visa a atualização do profissional
com foco no aprimoramento do exercício
da Medicina.
Inscrições pelo site
www.sbcm.org.br/reciclagem2010
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Abramurgem cria Conselho de Urgências das Especialidades
Dia 20 de fevereiro o Presidente da
Abramurgem, Prof. Dr. Antonio Carlos
Lopes, e o Secretário da entidade, Dr. Mário da Costa Cardoso Filho, se reuniram
com representantes das Sociedades de
Especialidade para debater a realidade da
Medicina de Urgência e Emergência no
Brasil. Durante a reunião a Abramurgem
criou, com consenso de todos, o Conselho
de Urgências das Especialidades, órgão
que permitirá a participação de representantes das urgências e emergências de todas as especialidades médicas para debater e decidir sobre assuntos relacionados
às urgências e emergências dentro de cada
área.
O Dr. Roberto Saad, Ex-Presidente
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, VicePresidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Toráxica e Diretor da Sociedade
Paulista de Pneumologia e Tisiologia, foi
escolhido como Presidente do Conselho.
Ele falou com o jornal Sala de Emergência
a respeito dessa iniciativa da Abramurgem
e sua relevância no cenário nacional. Veja
a entrevista na íntegra:

Representantes das Sociedades de Especialidade se reúnem em São Paulo para debater urgências e emergências médicas

Sala de Emergência: Na sua visão, quais
serão os objetivos desse Conselho?
Roberto Saad: O grande problema que
emerge atualmente é que muitos médicos
e associações médicas acreditam que áreas como o Trauma e as Urgências e Emergências Clínicas, devem se transformar
em especialidades. Nós, por outro lado,
defendemos que sejam mantidas como
áreas de atuação, já que possuem interface com todas as 52 especialidades aceitas
pela AMB. Para solucionar esse conflito, o
Prof. Antonio Carlos Lopes, Presidente da
Abramurgem, convidou todos os Presidentes das Sociedades co-irmãs para integrarem o Conselho de Urgências das Especialidades. Eu fui nomeado Presidente desse
conselho e me sinto muito orgulhoso por
ter a oportunidade de participar de uma
iniciativa que tem como meta a discussão
democrática.
Sala de Emergência: Como senhor avalia
o papel deste novo conselho para cenário do associativismo nacional?

Dr. Roberto Saad,Presidente do Conselho de Urgências das
Especialidades

Roberto Saad: Agregar as várias entidades
médicas é, de fato, uma quebra de paradigma dentro do associativismo. É preciso
considerar que todas as especialidades têm

sua área de Urgência e Emergência, mas
nunca houve abertura dentro de uma sociedade de especialidade para que o assunto fosse discutido entre todos de maneira
democrática. Nesse momento a criação do
Conselho de Urgências das Especialidades
pela Abramurgem representa uma tomada
de consciência das próprias especialidades
que mostram intenção de debater o assunto. Nós pretendemos nos reunir periodicamente permitindo que todos dêem opinião
e falem sobre seus pontos de vista.
Sala de Emergência: Como será a participação desse Conselho no I Congresso
Internacional de Medicina de Urgência
e Emergência da Abramurgem?
Roberto Saad: O congresso internacional
organizado pela Abramurgem tem por objetivo aglutinar todas as Sociedades para
que participem da elaboração do programa
científico. A Comissão Científica do evento, da qual eu sou também presidente, será
integrada por representantes de cada entidade. Dessa forma, o programa, com duração de três dias, será baseado no que as especialidades querem mostrar como temas
importantes para o médico emergencista e
em como ele deve atuar perante as Urgências e Emergências dentro de cada área.
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