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Abramurgem apoia mobilização das entidades
contra vinda de médicos estrangeiros
Foto: AMB

No último dia 26 de junho aconteceu, na sede da Associação Médica Brasileira, em São Paulo, uma importante reunião
com representantes das principais entidades médicas nacionais e regionais (conselhos, sindicatos, sociedades, associações, entre outros) a fim de debater os próximos passos da
categoria em relação às recentes propostas da presidência da
República no que concerne a vinda de médicos estrangeiros
para o sistema público de Saúde.
O Brasil possui cerca de 400 mil médicos, ou seja, uma
média de 2 para cada 1.000 habitantes. O número é suficiente,
acima da média mundial de 1,4 médicos por 1 mil habitantes,
porém o problema reside na distribuição desses profissionais
pelo país.
Caso seja confirmada a vinda de médicos estrangeiros sem
avaliação adequada, principalmente de nacionalidade cubana,
as entidades médicas pretendem apelar judicialmente sob o
argumento de que as condições de atuação desses médicos
se assemelhariam ao trabalho escravo. “Esses estrangeiros
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vão trabalhar sem concurso, sem validação de
diploma e sem poder deixar o local de trabalho
sob o risco de serem expatriados”, disse Geraldo Ferreira, da Federação Nacional dos Médicos
(Fenam).
Contrários à medida, os médicos brasileiros
querem promover mobilizações para protestar.
As entidades também solicitaram um encontro
com a presidente Dilma e devem, até o fim deste
ano, denunciar a falta de infraestrutura e de condições de trabalho em hospitais junto ao Conselho Interamericano de Direitos Humanos, em
Washington, nos Estados Unidos. Além disso, a
Associação Médica Brasileira quer entender os
motivos de o Ministério da Saúde ter deixado de
investir R$ 17 bilhões do seu orçamento. “Em
2012, sobraram R$ 9,01 bilhões de créditos não
utilizados. Historicamente, 2% a 3% não são
investidos em projetos devido à morosidade e burocracia da
máquina pública, mas 9,64% do orçamento aprovado é inaceitável. Do total empenhado, R$ 8,3 bilhões foram inscritos em restos a pagar não processados, porém o Tribunal de
Contas da União não sabe onde estão essas contas ou se elas
existem”, afirmou Florentino Cardoso, presidente da AMB.
“Entramos com uma representação no Ministério Público Federal cobrando a aplicação do dinheiro que foi destinado à
pasta da Saúde. Também acionamos o ministro em uma ação
civil pública no Supremo Tribunal Federal. Após a intimação
ser confirmada, o ministro terá 15 dias para prestar informações”, disse Carlos Michaelis Júnior, advogado da AMB.
Os médicos reivindicam ainda a votação de um projeto
que prevê que 10% da receita corrente bruta do país seja destinado à saúde, além da regulamentação de uma carreira de
Estado para médicos - semelhante ao que acontece em segmentos do Judiciário – conforme preconiza a PEC 454.
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Mais médicos? Ou menos ministros especialistas em gente?
Nos último dias, em entrevistas
para a mídia, o excelentíssimo ministro
da educação, Aloísio Mercadante, e o
excelentíssimo ministro da saúde, Alexandre
Padilha, declararam: “Precisamos de uma
medicina mais humanista. Precisamos
formar o médico especialista em seres
humanos, em gente”.
Seria estarrecedor, se não viesse de
quem veio. Esse governo vivencia um descontentamento
público inédito na história brasileira, que encontra na saúde
um sentimento de indignação generalizado. Diante disso, esse
governo se obrigou a uma missão: satanizar a figura do médico
brasileiro e responsabilizá-lo pela falência da saúde pública.
Eleger um culpado omitindo a flagrante improbidade
administrativa e incompetência de gestão é a justificativa
desesperada diante da cobrança das ruas. Nunca antes nesse país
17 bilhões de reais, quase 20% do total do orçamento da saúde,
deixaram de serem gastos como foram neste último ano. E a
justificativa foram os discursos demagógicos, desastrados e mal
ensaiados por marqueteiros. Mentindo porque é necessário, e
omitindo porque é conveniente.
O Brasil possui 26 leitos para cada 10 mil pessoas. Oitenta
países têm um índice melhor que o brasileiro, que está empatado
com Tonga e Suriname. A média mundial é de 30 leitos por 10 mil
habitantes. Somos 1,98 médicos por mil habitantes e crescemos
aproximadamente 18 mil médicos por ano (mais que o dobro do
crescimento populacional registrado de 2000 a 2009).
O que precisamos de fato é mais leitos para o Sistema Único
de Saúde, menos maquiagens estatísticas, menos terceirização
do SUS para os amigos das OS’s. Os ministros, ao invocarem
a formação de “especialistas em seres humanos”, induzem a
sociedade a considerar que gerações de médicos brasileiros são
(e foram) formadas sem o compromisso “humanista”, inerente
a profissão. Fomentando a imagem do médico mercenário
e descompromissado com a questão social, insensível ao
sofrimento humano. É preciso ter mais respeito pela Medicina
Brasileira e seus mais de 200 anos. É preciso ter mais respeito
pelos médicos e estudantes, por aqueles que não abandonam o

avental para se juntarem à estrutura política brasileira a fim de se
valerem da profissão para benefícios pessoais.
Se há falhas na formação médica (e certamente há), também é
por conta de todas as escolas médicas que foram autorizadas sem
condições mínimas de funcionamento. Oitenta escolas médicas
no Brasil foram abertas na última década, 72,5% delas privadas.
Há de se considerar também a qualidade do nosso ambiente de
trabalho, que nos impede de oferecer um atendimento médico
digno à população e nos obriga a vivenciar situações nada
humanistas. No Brasil o cidadão arca com 56% do total dos
gastos em saúde. No Reino Unido, 86% são de recursos públicos
e na Suécia, 85%. Ao contrário, a saúde privada no nosso país
cresceu de 31 milhões de segurados para 44 milhões entre os
anos de 2000 e 2010.
É preciso ter mais respeito com a população brasileira, mais
investimento na saúde primária, nas unidades de emergência,
e menos demagogia. Precisamos de mais Domingos Delascio
Lopes, Alípios Correa Neto, Oswaldos Luiz Ramos , Euryclides
de Jesus Zerbinis, Ivos Pitanguys, e muitos outros.
As recentes propostas do governo vêm se notabilizando pelo
seu viés autoritário. Buscam instituir um serviço obrigatório entre
os médicos formandos a prestarem serviço em órgãos públicos.
Também sou um médico brasileiro. Nascido em São Paulo,
ingressei na Escola Paulista de Medicina sem atalhos, por
concurso público. Minhas especialidades, conquistei com
concursos públicos, sem atalhos. Assim como milhões de
compatriotas tenho um pai estrangeiro, que também se submeteu
às regras trabalhistas vigentes para sobreviver no Brasil. Durante
1 semana , todos os meses , trabalho no interior do estado
do Maranhão com muita dedicação, humanismo e por uma
remuneração honesta, baseada apenas no meu trabalho.
Portanto, como centenas de milhares de médicos brasileiros,
não sou xenófobo. Repudio vocábulos desrespeitosos e
eleitoreiros e também essa tentativa vil de ludibriar a sociedade.
Espero menos políticos especialistas em gente. Menos Dirceus,
Idelis, Padilhas, Mercadantes, Paloccis, Lupis e tantos outros.
Os ministros dizem querer mais de nós. Nós certamente
queremos menos deles.
Fernando Sabia Tallo, presidente da Abramurgem

Abramurgem prepara lançamento de 6 novos cursos
Além do tradicional Curso de Ventilação Mecânica
na Urgência e Emergência (VMURGEM) e do Curso de
Eletrocardiograma na Urgência e Emergência (EMURGEM),
a Abramurgem irá lançar 6 novos cursos ainda este ano. São
eles: Cardiologia na Medicina de Urgência e Emergência
(CARDIGEM), Acesso à Via Aérea na Medicina de Urgência
e Emergência (VIAMURGEM), Imagem na Medicina de
Urgência e Emergência (IMURGEM), Trauma na Medicina
de Urgência e Emergência (TMURGEM), Ultrassonografia
na Medicina de Urgência e Emergência (ECOMURGEM)
e Pré-Hospitalar na Medicina de Urgência e Emergência

(PREURGEM). “Os cursos serão ministrados por profissionais
altamente qualificados, permitindo que os participantes
aprendam a lidar com os aspectos relevantes das situações
clínicas mais observadas no dia a dia dos serviços de urgência
e emergência, e adquiram importantes subsídios teóricopráticos. A iniciativa tem o potencial de gerar melhorias na
qualidade do atendimento médico prestado aos pacientes nas
diversas regiões do país”, afirma o presidente da Abramurgem,
Fernando Sabia Tallo.
Veja mais informações em breve no site
www.abramurgem.org.br
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2º Congresso Internacional de Medicina
de Urgência e Emergência
De 09 a 12 de outubro
de 2013, a Abramurgem
promove a 2ª edição do
seu Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência. O
evento, que ocorre simultaneamente ao 12º Congresso Brasileiro de Clínica Médica,
será realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, em Porto Alegre, que possui infraestrutura
para receber cerca de 7 mil congressistas.
Cursos pré-congresso
Devido à grande procura, o congresso abre novas turmas
para os cursos de ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support) e ATLS (Advanced Trauma Life Support). As inscrições já podem ser realizadas através do site, lembrando que
as vagas são limitadas.
Aproveite também a oportunidade para se inscrever
nos cursos pré-congresso que serão promovidos nos dias
08 e 09 de outubro. São eles: Perícias Médicas, Medicina
Ambulatorial, Geriatria, Emergências Médicas Baseadas
em Casos Clínicos e Oncologia Baseada em Casos Clínicos.
Além deles, a Abramurgem oferece vagas para os cursos de
Eletrocardiografia na Medicina de Urgência e Emergência
(EMURGEM) e Ventilação Mecânica na Urgência e
Emergência (VMURGEM).
Área de Atuação em Medicina de Urgência
As inscrições já estão abertas para os concursos de Certificado na área de Atuação em Medicina de Urgência e Título
de Especialista em Clínica Médica, promovidos pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Os exames serão aplicados dia 11 de outubro de 2013, durante o 12º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e o 2º Congresso Internacional de
Medicina de Urgência e Emergência, que serão realizados na
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em
Porto Alegre. As inscrições se encerram dia 11/09/2013.
Para ler o edital completo e verificar os documentos necessários para inscrição, acesse o site www.sbcm.org.br

A programação completa do 2º Congresso
Internacional de Medicina de Urgência está disponível
no site: www.clinicamedica2013.com.br
Aproveite os preços promocionais e inscreva-se
até dia 27 de agosto.

Congresso se destaca pela
sustentabilidade
A Sociedade Brasileira de Clínica
Médica e a Associação Brasileira de
Medicina de Urgência e Emergência tiveram uma preocupação especial na organização do 12º Congresso Brasileiro
de Clínica Médica: a sustentabilidade.
Engajadas nas discussões sobre o meio ambiente e o futuro do nosso planeta, este evento tem como proposta uma
série de ações que envolvem economia de energia, geração
de menor quantidade de lixo e reciclagem de materiais.
Aproveitando as novas tecnologias sustentáveis, a pasta
do congresso será inteiramente confeccionada com fibras
produzidas a partir de garrafas pet, assim como o bolsinho
plástico do crachá. Também serão utilizados materiais reciclados nas canetas, nas sinalizações internas e externas do
centro de eventos, em todos os folhetos e impressos, e nos
copos de água.
Outra novidade é o crachá de “papel semente”, que poderá ser plantado e germinado após a utilização no evento.
Por fim, foi firmado um convênio com a Cooperativa de Catadores de Papel de Porto Alegre, que será responsável pelo
reaproveitamento de todas as sobras de material. “Com essas
simples iniciativas estamos dando a nossa contribuição para
o planeta e esperamos ser exemplo para outras tantas entidades”, afirma o presidente da SBCM, Antonio Carlos Lopes.

Inaugurada nova regional no Rio Grande do Norte
No último dia 11 de maio o 1º Secretário da Abramurgem,
Roberto de Moraes Jr, participou da inauguração oficial da
Regional-RN. A primeira diretoria passa a ser presidida por
Haroldo Ferreira da Silva Jr., cirurgião geral do Hospital
Monsenhor Walfredo Gurgel de Natal, gerente do SOS Unimed e ex-coordenador Médico do SAMU. “A assistência à
urgência e emergência, não só na capital como nos 167 municípios do Rio Grande do Norte, é inoperante do ponto de vista
estrutural e funcional, carente de recursos humanos qualificados”, afirma. De acordo com ele, a entidade já traçou algumas

metas a serem conquistadas ainda em 2013, tais como a realização do 2º Simpósio Nacional de Urgência e Emergência
agregando, em especial, o Curso VMURGEM, além da divulgação da Regional entre médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e demais profissionais que atuam nos prontos-socorros e
salas de emergência no Estado.
Além do Dr. Haroldo Ferreira da Silva Jr., completam a
diretoria Jonilson Carvalho (1º secretário), Ângela Giuste (2º
secretário) e Arnaud Abreu (1º tesoureiro).
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Desafios da Sepse na Urgência e
Emergência é destaque
em Fórum Internacional
Dias 5 e 6 de novembro será realizado
no Rio de Janeiro o Fórum Internacional de
SEPSE (SEPSIS 2013). Com apoio da Abramurgem, o evento irá receber especialistas
de vários países do mundo para discutir
abordagens, diretrizes e pesquisas envolvendo o tema. De acordo com Flávia Ribeiro Machado, médica intensivista da EPM/
Unifesp e vice-presidente do ILAS (Instituto Latino-Americano da Sepse), a realização
Flávia Ribeiro Machado, vicedeste fórum no Brasil ajuda a colocar novapresidente do ILAS
mente a questão em evidência. “No nosso
país a mortalidade por Sepse ainda é muito
alta se comparada a indicadores de outros países. Segundo informações
do ILAS, que possui em seu banco de dados cerca de 15 mil paciente,
a Sepse Grave leva a óbito 48,01% dos pacientes incluindo todos os
hospitais envolvidos, enquanto que a média mundial gira em torno de
30,8%”, afirma.
Machado explica que, apesar de não existirem registros oficiais do
número de casos de Sepse no Brasil, os dados referentes às instituições
que procuram o ILAS para implementação de protocolos ajudam a criar
um panorama da situação no país. Estimativas indicam que no Brasil
são registrados cerca de 400 mil casos de Sepse por ano. E considerando
uma mortalidade de quase 50%, isso representaria a morte de 200 brasileiros anualmente.
Outra informação curiosa é que quase metade dos pacientes sépticos (46%) chegam aos hospitais via pronto socorro, 37% desenvolvem
um quadro de Sepse nas enfermarias e 17% durante a internação nas
Unidades de Tratamento Intensivo. “Por isso, o profissional do prontosocorro e dos serviços de emergência precisa estar bem preparado para
identificar os casos de Sepse, já que ele é o responsável pelo atendimento inicial deste paciente. A abordagem nas primeiras 6 horas é de
fundamental importância para evitar a mortalidade, conforme indicação
dos protocolos internacionais”, completa Machado.
O Fórum Internacional de Sepse trará para o debate temas como
“Parâmetros para Ressuscitação Hemodinâmica”, “Controvérsias sobre
Antibioticoterapia”, “Uso de Biomarcadores” e “Como Proceder em
Relação aos Protocolos de Pesquisa”.
Para saber mais e se inscrever, acesse:
www.forumsepse.com.br

Dia mundial da Sepse
O próximo dia 13 de setembro, dia
mundial da Sepse, será marcado por
uma série de mobilizações que serão
realizadas nas capitais de Belém, Belo
Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza,
Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de
Janeiro, Salvador e São Paulo.
Como parte das ações voltadas ao
público leigo, haverá a distribuição
de panfletos informativos em áreas de
grande circulação e nas farmácias ligadas ao programa Farmácia Popular.
Também serão desenvolvidos filmes de
curta duração para divulgação em mídias sociais, explicando as características fundamentais da doença. Como estratégias adicionais, o programa e seus
slogans serão igualmente postados nas
redes sociais, Facebook, Instagram e
Twitter.
Para os profissionais da saúde envolvidos no atendimento em serviços de urgência e unidades de terapia intensiva a
campanha terá como principal objetivo
aumentar o conhecimento, melhorando
assim o reconhecimento precoce e tratamento da doença. A ação consistirá no
envio de kits contendo carta explicativa
sobre a campanha, folder com conteúdo
informativo a respeito do diagnóstico e
tratamento, além de cartaz para divulgação em suas instituições.
Mais informações no site
www.diamundialdasepse.com.br
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