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Presidente da Abramurgem se reúne com
presidente do CFM em São Paulo

Roberto D’Ávila, presidente do CFM, Antonio Carlos Lopes, presidente da SBCM e Fernando Sabia Tallo,
presidente da Abramurgem. Na pauta da reunião, os rumos da Medicina de Urgência e Emergência no Brasil
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Sala de Emergência
PALAVRA DO PRESIDENTE
Estimados amigos,

A Abramurgem trabalha cada vez
mais com a determinação de servir aos
interesses dos seus associados. Neste
ano que está quase no fim, promovemos em todo o país simpósios e cursos
de capacitação em Medicina de Urgência e Emergência, além de termos
dado início ao curso de pós-graduação
lato sensu, cuja segunda turma começa
suas atividades em São Paulo no mês de dezembro próximo.
No esforço de promover a educação continuada, reunimos lideranças da urgência de todo o país para a confecção de publicações que possam interessar e auxiliar os profissionais da
área. Também disponibilizamos cursos de capacitação online
em assuntos que consideramos essenciais ao médico da emergência. E para terminar o ano, a Abramurgem preparou uma
série de mudanças no layout do seu portal e jornal Sala de
Emergência, em busca de atingir mais leveza e melhor disposição dos conteúdos. Algumas dessas novidades já estão sendo
apresentadas neste último número.
Para 2013, a meta é realizar o II Congresso Internacional
de Urgências e Emergências da Abramurgem, que irá trazer ao
Brasil especialistas reconhecidos de outros países do mundo.
Continuaremos o grande movimento em favor do incentivo às
ligas acadêmicas para que elas sejam um instrumento de apoio
à criação de disciplinas de Urgência e Emergência nas universidades, fortalecendo a graduação médica na área e provocando a discussão acadêmica do assunto.
Acompanhamos com grande interesse as discussões nas câmaras técnicas do Conselho Federal de Medicina e Associação
Médica Brasileira e, juntamente com as entidades representativas, desejamos a construção de um plano de carreira, de melhores condições de trabalho e programas de educação continuada
para os profissionais que atuam na Urgência e Emergência em
nosso país. A Abramurgem está preocupada e antenada com
questões estruturais do exercício desta área de atuação.
Inspirados pela liderança do professor Antonio Carlos Lopes, fundador desta entidade e presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, acompanhamos a evolução do diálogo
com o CFM e AMB para traçarmos os melhores caminhos para
a emergência no Brasil. Nosso grande interesse é representar
o profissional, fortalecer esta área de atuação e especialmente
beneficiar aquele que é o motivo da existência de nossas profissões: o paciente.
.
Fernando Sabia Tallo
Presidente da Abramurgem

Presidente da Abramurgem
participa de audiência com
presidente do CFM

Roberto D’Ávila, presidente do CFM, Antonio Carlos Lopes, presidente da SBCM, e Fernando Sabia Tallo, presidente da Abramurgem, se
reúnem em São Paulo

No último dia 14 de novembro, o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Roberto D’Ávila, o coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência
do CFM, Dr. Mauro Luiz Brito Ribeiro e o presidente da
Abramurgem, Dr. Fernando Sabia Tallo, estiverem na sede
da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, em São Paulo,
para uma audiência com o presidente da entidade, Prof.
Dr. Antonio Carlos Lopes. A reunião foi solicitada pelo
Conselho Federal de Medicina com objetivo de debater os
rumos da Medicina de Urgência e Emergência no Brasil.

Da esquerda para a direita: Mauro Luiz Brito Ribeiro, Fernando
Sabia Tallo, Antonio Carlos Lopes e Roberto D’Ávila
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Abramurgem promove 1º Simpósio Carioca de
Urgência e Emergência
um dos assuntos apresentados”, afirmou José Galvão Alves,
presidente do congresso. Os palestrantes Roberto de Moraes Jr., secretário nacional da Abramurgem, e Leticia Sandre
Vendrame, coordenadora da Unidade de Tratamento Intensivo de Clínica Médica do Hospital São Paulo, ministraram
aulas para um auditório lotado e levantaram a discussão a respeito de temas que são de interesse do profissional que atua
nos prontos-socorros e salas de emergência, como Ventilação
Mecânica e abordagem das principais arritmias e da sepse
grave no pronto-socorro.
“Fiquei muito satisfeito ao ver a sala lotada, com alunos
tão interessados. Isso, além de muito gratificante, é certamente resultado do trabalho realizado pela Abramurgem desde
sua fundação. Percebemos que os temas ligados à Urgência
e Emergência são sempre uma carência nas universidades, o
que faz com que os alunos saiam muito despreparados para
Roberto de Moraes Jr., secretário nacional da Abramurgem, ministra aula para
auditório lotado durante 1º Simpósio Carioca de Urgência e Emergência

De 03 a 05 de outubro de 2012, a Associação Brasileira de
Medicina de Urgência e Emergência (Abramurgem) realizou
na cidade do Rio de Janeiro (RJ), o 1º Simpósio Carioca de
Urgência e Emergência. O evento, que aconteceu paralelamente ao V Congresso Internacional de Clínica Médica e ao
VIII Congresso de Clínica Médica do Estado do Rio de Janeiro, contou com a participação de cerca de 2.600 pessoas
vindas de todas as localidades do país.
“Esse número expressivo de inscritos mostra que temos
fôlego para organizar um congresso regional com proporções
de um evento nacional. Um dos grandes atrativos foi a programação científica, cuidadosamente elaborada trazendo palestrantes muito qualificados, com vasta experiência em cada

Apresentação de trabalhos de tema livre

José Galvão Alves, presidente da Abramurgem Regional-RJ e Fernando Sabia
Tallo, presidente da Abramurgem durante simpósio no Rio de Janeiro

o exercício da profissão. E é nessa atualização e capacitação
que devemos investir cada vez mais”, afirmou Moraes Jr.
Também para o presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, o sucesso do simpósio carioca ajudou a traçar novas
diretrizes para o trabalho proposto pela entidade. “O evento
nos permitiu perceber a importância de intensificarmos ações
e projetos no sentido de atender às necessidades dos acadêmicos, residentes e profissionais recém-formados na área da
saúde, valorizando e incentivando, inclusive, as ligas acadêmicas de Medicina de Urgência e Emergência”, afirmou.
Nos três dias de debates e confraternizações, estiveram
presentes 227 palestrantes e foram submetidos 430 trabalhos
científicos de tema livre, 388 dos quais foram selecionados
para apresentação através de banners.
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Regional-MG promove III Congresso Mineiro de
Urgência e Emergência

Mesa de abertura do III Congresso Mineiro de Urgência e Emergência e do VII
Congresso Mineiro de Clínica Médica, realizado em Belo Horizonte

De 10 a 13 de outubro, a Abramurgem Regional-MG e a
regional mineira da Sociedade Brasileira de Clínica Médica
organizaram o III Congresso Mineiro de Urgência e Emergência, que fez parte das atividades do VII Congresso Mineiro de Clínica Médica e do I Congresso Mineiro de Medicina
Hospitalar. O evento, que teve mais de 500 participantes, girou em torno das 4 estações da Clínica Médica: consultório,
internação, pronto-socorro e CTI. “As palestras, discussões
de casos e mesas redondas foram realizadas em 4 salas simultaneamente. Durante todo o evento, abordamos com muita
riqueza as temáticas centrais, como asma, hipertensão, síndromes coronarianas, AVCs, além de debater questões igualmente importantes como Gestão em Saúde e Medicina de Urgência e Emergência”, afirmou o presidente da Abramurgem

Fábio Atsuhiru Kimura, 2° tesoureiro da Abramurgem Regional-MG, Fernando
Sabia Tallo, presidente da Abramurgem, José Olinto Pimenta de Figueiredo,
palestrante do congresso, Breno Figueiredo Gomes, presidente da Regional-MG,
Sânzio Cassimiro da Fonseca, diretor administrativo da Regional-MG e Oswaldo
Fortini Levindo Coelho, presidente da Abramurgem Regional-MG

Regional-MG, Oswaldo Levindo Coelho.
A cerimônia de abertura também contou com a participação do presidente da SBCM Regional-MG, Breno Figueiredo
Gomes, do presidente da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (Somiti), Rogério de Castro Pereira, do 1º vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais,
Hermann Tiesenhaunsen, do presidente da Associação Médica de Minas Gerais, Lincoln Lopes Ferreira e do presidente da
Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, que ministrou aula magna sobre a Medicina de Urgência no Brasil. De acordo com
Oswaldo Coelho, já está programada para março de 2013 a
realização do I Simpósio Mineiro de Urgência e Emergência.
Mais informações em breve pelo site
www.abramurgem.org.br

Regional-SC realiza I Simpósio Estadual de Urgência e Emergência
A Abramurgem Regional-SC promoveu, dias 19 e 20 de
outubro na sede da Associação Catarinense de Medicina, em
Florianópolis, o I Simpósio Estadual de Urgência e Emergência. O evento contou com a presença do presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, do presidente do Conselho
Regional de Medicina de Santa Catarina, Vicente Pacheco
Oliveira, do presidente do Sindicato dos Médicos do Estado
de Santa Catarina, Cyro Veiga Soncini, do presidente da Associação Catarinense de Medicina, Aguinel José Bastian Junior
e do Presidente da Abramurgem Regional-SC, Carlos Roberto
Seara Filho.
Entre os temas discutidos estiveram: Ética na Medicina de
Urgência e Emergência, Panorama da Urgência e Emergência
Abramurgem Regional-SC organiza I Simpósio Catarinense de Urgência e
no Brasil e no Estado, Ressuscitação Cardiorespiratória e Ce- Emergência em Florianópolis
rebral, Ventilação Mecânica no Pronto-Socorro, Síndromes
Coronárias Agudas: Orientações Gerais para o Emergencista
e Sedação e Acesso à Via Aérea no Pronto-Socorro. “Com a presença de diversas autoridades estaduais, discutimos com os
participantes questões das mais relevantes e que de fato fazem parte do dia a dia daquele que atua na Medicina de Urgência e
Emergência”, afirmou Tallo.

Associe-se
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ARTIGO

Prontuários eletrônicos e relação médico-paciente
São muitas as vantagens do Prontuário Eletrônico em Saúde, especialmente os PEPs (prontuário
eletrônico dos pacientes). A substituição dos prontuários em papel é uma tendência mundial, porém
existem alguns problemas graves e que poucas vezes são abordados.
Os PEPs tem como objetivo aumentar a qualidade dos serviços e reduzir custos na saúde, além de
aumentar e agilizar a disponibilidade das informações, facilitar o acesso às informações sobre resultados de exames, evitar interações medicamentosas
ou erro na dispensação de medicamentos por ilegibilidade da letra, economizar espaço físico, compartilhar as informações sobre os pacientes entre as
equipes multiprofissionais e manter a privacidade
das informações.
No entanto se por um lado ele pode ser usado
nos consultórios agilizando o atendimento, isso
não ocorre sempre, quando analisamos seu uso em
ambiente hospitalar, principalmente em situações
de urgência e emergência. Quantas vezes já vivenciamos ocasiões de aumento do stress por não
conseguirmos realizar todos os passos rapidamente,
seja por lentidão dos programas, ou por falhas das
máquinas? É realmente uma situação muito desagradável quando precisamos fazer uma evolução e
disponibilizar uma prescrição para tentar reverter
situações de sofrimento ou ameaçadoras da vida e
o Sistema não responde, ou a impressora não funciona, ou a máquina trava. É verdade que os computadores são extraordinários, porém falham muitas
vezes em momentos absolutamente imprevistos.
Além disto, as dificuldades impostas por vários
Sistemas de Registro Eletrônicos afastam os médicos de seus pacientes, comprometendo perigosamente a relação médico paciente e impedindo a humanização da Medicina. Esta é, na minha opinião,
a questão mais delicada e importante sobre o tema.
Muitas vezes vemos familiares e pacientes ansiosos por esclarecimentos sobre a condição da doença, principalmente nas admissões sejam nos pronto
socorros ou em unidades de internação. No entanto
a necessidade de liberar os pedidos de exames e as
prescrições após o exame clínico, demoram tanto
que pode estremecer uma relação, podendo não me-

lhorar e até mesmo promover a solicitação de troca
de médicos, expondo sua imagem e arranhando seu
conceito. Alguns conseguem explicar e resolver a
questão, outros podem sofrer com a incompreensão
das pessoas envolvidas num momento de desespero
que a doença traz.
É lamentável que os médicos passem mais tempo diante dos computadores do que na frente de
seus pacientes!
Creio que deve haver um repensar sobre estes
PEPs, aprimorando e simplificando seus Sistemas
com alterações que promovam uma diminuição do
passo a passo para se alcançar um objetivo, e que
todo hospital que utilizar este recurso deve manter
plantões permanentes de técnicos durante as vinte e
quatro horas do dia com real capacidade para reverter todos os imprevistos.
Um esclarecimento para que haja uma mudança
de cultura na sociedade deve ser feito permanentemente, em ambientes que adotam os Prontuários
Eletrônicos, visando a melhor compreensão de seu
funcionamento, evitando assim maiores transtornos.

Oswaldo Fortini Levindo Coelho é presidente da Abramurgem RegionalMG, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica RegionalMG, professor assistente e coordenador da Disciplina de Clínica Médica I
e II da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e coordenador da
Clínica Médica do Hospital dos Servidores do Estado de Minas Gerais
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Entrevista

Antonio Carlos Lopes
Nesta edição especial do jornal Sala de Emergência,
tivemos a honra de entrevistar Antonio Carlos Lopes,
que é Diretor da Escola Paulista de Medicina da Unifesp,
presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica
e fundador da Abramurgem. Um dos clínicos mais
conceituados do país, já publicou inúmeros artigos em
periódicos científicos nacionais e internacionais, além
de quase 30 livros. Sua obra mais conhecida, o Tratado
de Clínica Médica, cuja terceira edição estará em breve
nas livrarias, foi aclamado em 2007 com o prêmio Jabuti
por ser o único material deste tipo publicado em língua
portuguesa, passando a ser adotado em praticamente
todas as escolas médicas do país. Lopes é ferrenho
defensor da relação médico-paciente e do humanismo na
medicina. Também se tornou referência na luta nacional
pela valorização do profissional que atua nas salas de
emergência e prontos-socorros.

Sala de Emergência - Como o senhor avalia a
situação da Medicina de Urgência e Emergência
no país?

Lopes - A Medicina de Urgência e Emergência no
Brasil é de grande importância tendo em vista o número
elevado de pacientes que diariamente adentram o prontosocorro. E sabe-se que o prognóstico desse doente está
intimamente ligado à conduta inicial adotada: se a abordagem não for correta leva a internações prolongadas,
a iatrogenias e a uma maior mortalidade. Para que esta
situação melhore, é preciso nos remeter à qualidade da
formação do médico, lutando para ampliarmos a carga
horária de urgência e emergência na graduação e na residência médica.

e emergência. É impossível que o médico seja um bom
cirurgião de urgência e ao mesmo tempo seja também
preparado para tratar adequadamente um infarto do
miocárdio complicado. Não adianta querer imitar o que
acontece no exterior. A formação do médico americano é
completamente diferente do médico brasileiro. Portanto,
acredito não haver a menor possibilidade de que a academia assuma uma residência médica em urgência e emergência porque não há condições para isso no país. O que
precisamos é de mais treinamento e cursos em urgência
e emergência, inclusive atendendo aos profissionais das
regiões mais afastadas.

Sala de Emergência - O que o senhor acha do
Sala de Emergência - A Medicina de Urgência
e Emergência é uma área de atuação. O senhor trabalho que a Abramurgem vem realizando?
acredita que deveria se transformar em uma esLopes - A Abramurgem foi criada com uma visão de
pecialidade?

Lopes - A Medicina de Urgência e Emergência não
preenche de forma alguma os quisitos necessários para
que se transforme em uma especialidade médica. De verdade trata-se de uma área de atuação presente em cada
uma das especialidades que existem. É impossível que,
de acordo com o modelo de ensino em vigor no Brasil,
se possa formar um indivíduo especialista em urgência

cidadania e o compromisso de bem atender a população.
Nesse sentido, a entidade tem levado, desde 2009, conhecimento teórico e prático a todas as regiões do país. Ela
foi criada para preencher esta lacuna: reciclar os profissionais especialmente nas localidades mais afastadas. E
assim ela tem feito, cumprindo com os deveres de uma
sociedade de especialidade pautada pela ética e seriedade.

Sala de Emergência



As ligas acadêmicas e seu papel na formação médica
As ligas acadêmicas de medicina são grupos de estudo criados e organizados por estudantes, professores e
profissionais, cujo objetivo é complementar as atividades acadêmicas no campo da pesquisa, do ensino e da
extensão. “Através das ligas é possível sanar, em partes,
deficiências que existem nos cursos de medicina, permitindo a formação de um profissional mais experiente e
ciente de seu papel transformador na sociedade e na vida
de seus pacientes”, explica Marcelo Lamberti, coordenador nacional do Comitê da Liga Acadêmica de Medicina
de Urgência e Emergência (Lamurgem).
A primeira liga acadêmica de que se tem notícia no
Brasil surgiu na década de 20 na Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo. Mais tarde, durante a época da ditadura, novas ligas foram criadas diante deste contexto de tensão político-social e do questionamento sobre
o tipo educação médica em voga. Hoje em dia, o que se percebe é que o grande número de ligas acadêmicas de medicina existentes é fruto da necessidade, por parte do aluno, de ter um papel mais ativo diante de sua formação. “Os
estudantes que fazem parte de uma liga ampliam seus conhecimentos teórico-práticos sobre os assuntos do cotidiano
médico e colaboram com o serviço no qual estão inseridos. Para os docentes, é uma ótima maneira de testar e repassar
seus conhecimentos e experiências, colaborando para a formação médica de qualidade, além de se manterem atualizados sobre as novas tendências, métodos diagnósticos e tratamentos”, explica Lamberti.
A Lamurgem foi criada em meados de 2009 com objetivo central de congregar todas as ligas brasileiras de Medicina de Urgência e Emergência, estimulando a produção científica (resumos, protocolos, artigos, livros) e promoção
de cursos, simpósios, congressos e palestras. “Além disso, visa estimular a inclusão mais efetiva da Medicina de
Urgência e Emergência nas grades curriculares das escolas médicas, o que certamente irá intensificar os intercâmbios
entre entidades”, diz Lamberti.
Administrativamente, todas as ligas são organizadas por uma diretoria e demais membros efetivos, devendo ser
supervisionada por docentes que irão colaborar na otimização das atividades propostas e elaboração das linhas de
pesquisas científicas. “Esta integração entre aluno e professor é fundamental, já que os dois passam a atuar juntos
em projetos de pesquisa e assistência, o que é muito importante para o crescimento profissional de ambos e para a
instituição”, afirma Antonio Pedro Lucas Bittencourt, diretor acadêmico e fundador da Lamurgem. Além disso, outra
vantagem é que fazer parte de uma liga acadêmica também conta pontos para a seleção nas provas de residência médica, pois é considerada projeto de extensão universitária.

10 Passos Para se Formar uma Liga Acadêmica
1. Buscar orientação e auxílio do Centro ou Diretório Acadêmico.
2. Escolher um tema relevante, abrangente e geral.
3. Procurar professores e profissionais da área interessados, para planejar o trabalho a ser desenvolvido e escolher a metodologia adequada.
4. Procurar apoios de entidades e instituições para a execução do projeto.
5. Elaborar o estatuto da Liga permitindo que haja discussões e, se necessário, modificações posteriores com a
participação dos futuros integrantes da Liga.
6. Promover curso de capacitação.
7. Elaborar e aplicar os métodos de seleção dos integrantes da Liga.
8. Fazer o cronograma de atividades da Liga.
9. Garantir espaço para a apresentação dos trabalhos.
10. Fazer valer o que prega o estatuto da Liga.
Fonte: Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina
Para mais orientações sobre como criar uma liga acadêmica, acesse o site www.lamurgem.com.br.
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Curso de Eletrocardiografia
acontece em São Paulo

Roberto de Moraes Jr., Coordenador do EMURGEM, ministra aula do curso
inaugural

Nos dias 10 e 11 de novembro aconteceu, no Auditório do
Hospital Santa Rita, em São Paulo, a primeira edição do EMURGEM – Curso de Eletrocardiografia na Medicina de Urgência e
Emergência. O curso teve como objetivos gerais desenvolver habilidades na interpretação dos achados de um traçado eletrocardiográfico normal e no caso de arritmias, além de discutir aspectos relevantes das alterações eletrocardiográficas observadas nas
síndromes coronarianas agudas, na parada cardiorrespiratória e
nas situações ditas especiais, como hipotermia, distúrbios eletrolíticos, tromboembolismo pulmonar, DPOC e marca-passo.
“Devido ao sucesso do curso, a Abramurgem já programa novas turmas para 2013”, afirmou o coordenador do curso, Roberto
de Moraes Jr.
Mais informações em breve no site
www.abramurgem.org.br

II Congresso
Internacional de
Medicina de Urgência
e Emergência

De 09 a 12 de outubro de 2013, a Abramurgem irá realizar, na cidade de Porto Alegre (RS),
o II Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência. O evento acontece paralelamente ao XII Congresso Brasileiro de Clínica
Médica, promovido pela Sociedade Brasileira de
Clínica Médica, e deve reunir cerca de 7 mil congressistas na Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, para discutir temas relevantes ao dia a dia do profissional que atua nos prontos-socorros e salas de emergência. Está prevista
na programação, a realização de cursos pré-congresso, entre eles Emergências Médicas Baseadas em Casos Clínicos e cursos de ACLS e ATLS.
Confira mais informações no site
www.clinicamedica2013.com.br.
Aproveite os preços promocionais.

A Abramurgem deseja a
todos, saúde, paz, harmonia e
sucesso neste novo ano que se
aproxima

Boas festas!

