Jornal da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência Edição 09 - Setembro e Outubro de 2010

I Congresso Internacional da Abramurgem reuniu 700 pessoas em São Paulo
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EDIÇÃO ESPECIAL
CONGRESSO - 2010

Auditório lotado para abertura do congresso

De 11 a 13 de outubro aconteceu no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo a primeira edição do Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência
da Abramurgem. Organizado em parceria com o Capítulo
Brasileiro do American College of Physicians (ACP), o evento teve participação de 700 pessoas de todo o Brasil e contou com a presença de ilustres convidados internacionais,
como os doutores Renato Delascio Lopes, professor adjunto
da Divisão de Cardiologia da Duke University (USA), David
Garcia, da Universidade do Novo México (USA), E. Marc
Jolicoeur, da Universidade de Montreal (Canadá) e John H.
Hansen-Flaschen, do University of Pennsylvania Medical
Center e International Embassador do American College of
Physicians (Philadelphia–USA).
Durante a cerimônia de abertura, realizada na manhã
do dia 11 de outubro, compuseram a mesa diretora o Prof.
Dr. Roberto Saad Jr, presidente da Abramurgem, o Dr. Hélio
Penna Guimarães, vice-presidente da Abramurgem, o Prof.
Dr. Antonio Carlos Lopes, presidente da SBCM e o Prof.
Dr. Auro del Giglio, governador do Capítulo Brasileiro do
ACP. Após breves pronunciamentos que fizeram referência
à importante participação das várias sociedades de especialidade médica na programação científica do evento, foi
dado início oficial aos trabalhos. Cerca de 230 especialistas
ministraram conferências e participaram de mesas redondas em 4 salas simultâneas. Também houve apresentação
oral de 101 trabalhos de tema livre selecionados.



Sala de Emergência

PALAVRA DO PRESIDENTE
O CONSENTIMENTO ESCLARECIDO EM MEDICINA
Nas várias Sociedades Médicas onde atuamos - Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade Brasileira de Cirurgia de Tórax, Sociedade Paulista de Pneumologia
e Tisiologia e Abramurgem - temos recebido com muita frequência perguntas a
respeito da validade judicial do Consentimento Esclarecido.
Em várias reuniões nestas Associações Médicas bastante se discutiu e sempre
muitas dúvidas que mereceram atenção prevaleceram: o documento é obrigatório?
Protege-nos judicialmente de um “suposto erro médico”? Há que se constituir um
documento à parte ou pode fazer parte do corpo do prontuário médico?
Embora não tenhamos uma solução definitiva para este problema, temos uma
opinião. O Dr. Isac Jorge Filho, atualmente Conselheiro do Conselho Regional de
Medicina de São Paulo e Diretor do Departamento de Defesa Profissional do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, nos ensina:
“O consentimento esclarecido representa um importante avanço de reforço no
respeito à autonomia da pessoa e à relação médico paciente. Visto sob este aspecto
não há o que se discutir. A polêmica aparece quando analisamos a forma de se obter e de se registrar. Um consentimento obtido burocraticamente, com assinatura
e testemunhas, torna-se mera figura cartorial, perde seu sentido maior e pode ser
visto com desconfiança, piorando, ao invés de melhorar, a relação médico paciente.
Diferente disso é o consentimento (ou mesmo recusa) que emerge de uma ampla e
respeitosa análise entre as duas partes.
O assunto é complexo, principalmente nos tempos atuais, em que o número
crescente de profissionais do Direito tem levado a uma verdadeira “especialização”
em erros médicos que, boa parte das vezes, não são erros ou não são médicos. Visto
sob este prisma, onde já se propiciou o aparecimento da chamada “ medicina defensiva”, parece importante ter um documento no qual o paciente informa ter sido
esclarecido sobre riscos do procedimento ao qual será submetido. Trata-se de visão
apenas parcialmente verdadeira. O grande defensor do médico diante de um resultado inesperado (que não significa obrigatoriamente um erro) não é o documento,
mas o próprio paciente e seus familiares. Ou seja, a grande defesa é a boa relação
médico paciente. Essa boa relação obviamente implica amplas conversas entre o
operador e o operado, nas quais serão discutidos os diferentes tipos de riscos que
podem ir desde um simples hematoma na ferida operatória, até uma sepse grave.
É muito dif ícil colocar todos os possíveis eventos inesperados em um documento, e mesmo que se consiga, a lista será tão grande que assustará o paciente,
trazendo-lhe uma insegurança que não é boa companheira em um procedimento
operatório. Por outro lado, o aparecimento de um evento inesperado não colocado
na lista poderá ser objeto de demanda, dentro do espírito burocrático que cercou
o esclarecimento, gerando um documento cartorial. É com base nesse argumento
que muitos cirurgiões têm trabalhado com um documento simplificado no qual
fica claro que o paciente foi esclarecido com relação ao procedimento a ser realizado e prevenido da existência de riscos, sem detalhes que busquem relacionar todos
eles. Ao não pretender fazer uma lista completa de possíveis complicações fica implícito que o objetivo se limita a orientar o paciente, dando a ele, sem imposição,
a oportunidade de consentir ou não na realização do procedimento. O espírito a
permear esses esclarecimentos, deve ser de parceria e divisão de responsabilidades,
com todo respeito à autonomia do paciente e do próprio médico”.
Depreende-se com estas palavras do Dr. Isac Jorge Filho que, o consentimento
esclarecido como um documento formal com utilização de fichas e modelos, não
é aconselhável. Devemos sim conversar amplamente com o paciente sobre a sua
doença e tratamento, e registrar nas folhas de evolução do prontuário médico, que
este diálogo foi realizado. É esta também a nossa opinião!
Roberto Saad Jr. - Presidente da Abramurgem
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Convidados internacionais
participam do I Congresso da
Abramurgem

Dr. E. Marc Jolicoeur, Dr. Hélio Penna Guimarães (vice-presidente da Abramurgem), Dr. David Garcia e Dr. Renato Delascio
Lopes

Durante todo o dia 12 de outubro, o Grande Auditório do Centro de Convenções Rebouças foi palco de conferências internacionais. No período da manhã, o Prof. Dr. John
H. Hansen-Flaschen, chief of the Pulmonary,
Allergy e Critical Care Division (University of
Pennsylvania Medical Center) e International
Embassador do American College of Physicians (Philadelphia-USA), ministrou duas
aulas intituladas “Making decisions to limit
life support in emergency departments and
ICUs” e “Acute palliative care of patients who
are dying in the hospital”. Ele também falou
brevemente sobre a atuação do ACP no mundo e a importância do Capítulo Brasileiro.
“Eu considero o Capítulo Brasileiro do ACP
um dos de maior liderança no mundo. Para
aqueles que são sócios, é uma oportunidade
única de ter acesso às mais recentes informações e ideias proveninentes de todas as regiões do planeta. Mais que isso: é uma chance
importante de posicionar a voz brasileira nas
discussões que acontecem no cenário internacional”, afirmou.
No período da tarde, o Dr. David Garcia,
Professor Associado da Divisão de Hematologia/Oncologia da Universidade do Novo
México (USA), ministrou conferência com
tema “Approach to the patient with warfarininduced coagulopathy”. Em seguida foi a vez
do Dr. E. Marc Jolicoeur, Professor Assistente
da Divisão de Cardiologia da Universidade de
Montreal (Canadá), que proferiu palestra intitulada “Novelty for the treatment of acute coronary syndromes”. Para encerrar a sessão de
conferências internacionais, o Dr. Renato Delascio Lopes, Professor Adjunto da Divisão de
Cardiologia da Duke University (USA), falou a
respeito do acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial e também sobre
as novas perspectivas em anticoagulação.

Sala de Emergência
Tratado de Medicina de
Urgência e Emergência
tem lançamento oficial

Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, Dr. Renato Delascio
Lopes e Dr. Hélio Penna Guimarães

Durante o I Congresso Internacional
de Medicina de Urgência e Emergência
da Abramurgem houve o lançamento oficial do Tratado de Medicina de Urgência
e Emergência – Pronto-Socorro e UTI,
obra de autoria dos doutores Antonio
Carlos Lopes, Presidente da SBCM e Professor Titular de Clínica Médica da Unifesp/EPM, Renato Delascio Lopes, Professor Adjunto da Divisão de Cardiologia
da Duke University (USA) e Hélio Penna
Guimarães, Vice-Presidente da Abramurgem e Coordenador do Setor de Urgências Clínicas e UTI da Disciplina de Clínica Médica da Unifesp/EPM. Além deles,
o tratado contou com a participação de 6
editores associados e 323 colaboradores.
Com 170 capítulos em um total de 2.200
páginas, a obra em 2 volumes é editada
pela Atheneu e recebe apoio da Abramurgem e da Unifesp/EPM.

TRATADO DE MEDICINA DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRONTO-SOCORRO E UTI
Autores: Antonio Carlos Lopes, Renato
Delascio Lopes e Hélio Penna Guimarães
Editora: Atheneu
Volumes: 2
Páginas: 2130
Informações: www.atheneu.com.br



Abramurgem organiza reunião com os
presidentes das Regionais da entidade
No dia 12 de outubro
foi realizada no Centro
de Convenções Rebouças, em São Paulo, a segunda reunião dos presidentes das Regionais
da Abramurgem. O encontro foi presidido pelo
Prof. Dr. Roberto Saad Jr.
e também contou com a
presença do vice-presidente da Abramurgem,
Dr. Hélio Penna GuiPresidentes regionais da Abramurgem se reúnem durante congresso
marães. O presidente da
SBCM e ex-presidente
da Abramurgem, Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, também compareceu à reunião e falou
brevemente sobre as metas da entidade. De acordo com ele, até 2010 a Abramurgem
cumpriu com suas propostas e apresentou franco crescimento; agora está nas mãos de
cada regional incentivar e colaborar com a continuidade do trabalho.
Além dos presidentes das regionais, também participaram da reunião, membros dos
Departamentos e Capítulos. Cada um dos presentes pôde expor os projetos e metas
para a sua região. “O objetivo deste encontro, além de prestar contas, foi motivar as
nossas regionais a trabalharem divulgando cada vez mais a Abramurgem e captando
novos associados”, afirmou Saad Jr.

Trabalhos são premiados no I Congresso Internacional de Medicina
de Urgência e Emergência da Abramurgem
Os três melhores trabalhos de tema livre inscritos no I Congresso Internacional
de Medicina de Urgência e Emergência da
Abramurgem foram premiados. No dia
12 de outubro, o Capítulo Brasileiro do
American College of Physicians entregou
o Prêmio ACP para o trabalho intitulado
“Dinâmica do atendimento realizado pelo
SAMU fluvial nas hidrovias manauenses”,
cujo autor principal é a enfermeira Lêda
Lima Sobral. O prêmio consiste na pasProf. Dr. Auro Del Giglio entrega Prêmio ACP para
sagem
de ida e volta, hospedagem e insautores do trabalho vencedor
crição no Internal Medicine 2011, evento
do ACP que acontece de 7 a 9 de abril em San Diego, na Califórnia (USA). Muito emocionada, Lêda recebeu o prêmio das mãos do Prof. Dr. Auro del Giglio e irá começar os
preparativos para representar o Brasil no evento americano.
Durante a cerimônia de encerramento do congresso, o Prof. Dr. Roberto Saad Jr.,
presidente da Abramurgem, e o Dr. Hélio Penna Guimarães, vice-presidente da Abramurgem também premiaram dois outros
trabalhos: “Toracoscopia com anestesia
local em pacientes idosos: uma alternativa
a VATS na urgência”, apresentado pelo Dr.
Jorge Henrique Rivaben, recebeu cheque
no valor de R$ 1000,00. Em segundo lugar ficou o trabalho “Correlação entre a
percepção de gravidade das doenças entre
médicos e usuários do SUS de um pronto-socorro do interior de Minas Gerais”,
de autor principal Paulo César Fonseca
Furtado, premiado com cheque no valor
Autor do trabalho sobre toracoscopia com anestesia local
de R$500,00.
em pacientes idosos (centro) recebe prêmio de R$ 1000,00


Abramurgem funda regional no
Piauí

Sala de Emergência
Presidente da Abramurgem
participa do Congresso Paulista
do CBC

Dr. Roberto Saad Jr com diretoria do CBC Capítulo de
São Paulo
Diretoria da Abramurgem Regional-PI – Dr. Álvaro
Regino Chaves Melo, Dr. Telmo Mesquita e Dr. Antonio
Carlos Lopes

De 27 a 31 de outubro o Rio Poty Hotel, na cidade de Teresina (PI), foi palco do
I Congresso Nordestino Médico Acadêmico, promovido pelo COMAPI (Colégio
Médico-Acadêmico do Piauí), Universidade Federal do Piauí, Universidade Estadual do Piauí, Novafapi e Facid. Durante o
evento, foi fundada a mais nova regional
da Abramurgem, que agora também está
representada no Piauí. A entidade tem
como presidente o Dr. Telmo Mesquisa,
que é Secretário Estadual da Saúde do
Piauí e como presidente de honra, o Dr.
Álvaro Regino Chaves Melo, que é também presidente da SBCM Regional-PI.
O presidente da Sociedade Brasileira
de Clínica Médica, Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, esteve presente na solenidade
de abertura do evento, realizada na noite
do dia 27, e ministrou conferência intitulada “O papel do clínico no contexto atual”.
Houve ainda exposição de trabalhos científicos e cursos voltados para profissionais
acadêmicos, como o Curso Avançado de
Emergência, que discutiu temas relacionados ao serviço de emergência ideal e a
abordagem inicial do paciente grave na
emergência.

Cerimônia de abertura do I Congresso Nordestino Médico
Acadêmico

O presidente da Abramurgem, Prof.
Dr. Roberto Saad Jr., ministrou aula durante o Congresso Paulista do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões, realizado de 23
a 25 de setembro no Palácio de Convenções do Anhembi, em São Paulo. Saad Jr.,
que também foi presidente da Comissão
Organizadora do evento, discutiu em sua
conferência a seguinte questão: “No trauma penetrante, toda lesão do diafragma
deve ser suturada?”.
O já tradicional Congresso do CBC de
São Paulo que, em 2008, também foi realizado no Anhembi, contou com a presença
de 335 palestrantes convidados e os participantes tiveram à disposição atividades
simultâneas em seis salas.

Porto Alegre é palco da sétima
edição do Congresso Gaúcho de
Medicina de Urgência
Nos dias 5 e 6 de novembro aconteceu
em Porto Alegre, o VII Congresso Gaúcho
de Medicina de Urgência, que foi realizado paralelamente ao X Congresso Gaúcho
de Clínica Médica. O evento, que teve cerca de 700 participantes e 56 palestrantes,
foi realizado no moderno Centro de Convenções Barra Shopping Sul.
A programação científica foi dividida em 8 módulos: Cardiologia, Endocrinologia,
Oncologia/Gastroenterologia,
Pneumologia/Infectologia, Neurologia,
Doenças Degenerativas, Assuntos Gerais
e Sessão Tutorial – Acadêmicos e Residentes.
Durante o evento também foram realizadas duas oficinas práticas que trataram
dos temas “Ressuscitação cardiorespiratória - Treinamento teórico-prático” e
“Acesso vascular e janelas ecográficas cardiovasculares na urgência”, além de uma
palestra interativa sobre o manejo do AVC
na fase aguda.

Prof. Dr. Roberto Saad Jr.
prestigia XV Congresso
Regional de Cirurgia do Rio de
Janeiro

Prof. Dr. Roberto Saad Jr. (esq) com integrantes da diretoria do CBC Capítulo Rio de Janeiro

De 14 a 17 de setembro aconteceu na
capital carioca a décima quinta edição
do Congresso Regional de Cirurgia do
Rio de Janeiro. O evento foi realizado na
sede do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
e teve público de 840 participantes e 270
palestrantes. Durante esses dias, o Prof.
Dr. Roberto Saad Jr, presidente da Abramurgem, proferiu duas conferências, uma
com tema “Toracotomia” e outra sobre o
controle de dano do trauma de tórax.

Congresso Mineiro de Medicina
de Urgência acontece em Belo
Horizonte
De 27 a 30 de outubro foi realizado no
Centro de Convenções do Dayrell Hotel,
na capital mineira, a 2ª edição do Congresso Mineiro de Medicina de Urgência e
a 17ª edição do Congresso Mineiro de Clínica Médica. O evento, que teve participação de cerca de 600 pessoas, contou com
a presença do presidente da Abramurgem
Regional-MG, Dr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho.
A programação científica do congresso
trouxe temas bastante importantes para o
dia a dia do médico, como síndrome coronariana aguda, hipertensão arterial, doenças da tireoide, diabetes, depressão, febres
hemorrágicas, cefaleia, lombalgia, cuidados paliativos, vertigem, entre outros. O
evento tratou também de temáticas relacionadas à vertente administrativa, como
gestão, marketing e finanças.
Paralelamente, nos dias 28 e 29 de
outubro, houve também o 2º Curso de
Investimentos para Profissionais da Área
da Saúde, focado em temas da esfera financeira e econômica - tipos de investimentos, o controle financeiro pessoal,
aposentadoria, como investir em ações e
mercado de imóveis.

