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Jornal da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência

Começam os preparativos para o 3º Congresso
Internacional de Medicina de Urgência e Emergência
Florianópolis, uma das cidades mais bonitas do Brasil, sediará
o 3º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência e o 13º Congresso Brasileiro de Clínica Médica, uma promoção da Abramurgem e SBCM. A nova edição do evento mais
importante do ano para clínicos e emergencistas, além de médicos
residentes e estudantes de medicina, acontecerá durante os dias 8
e 11 de outubro de 2015.
As preparações para o evento já iniciaram e as comissões científicas e organizadoras estão se esmerando ao máximo para que
este congresso seja mais um grande sucesso. “Pela primeira vez o
congresso será sediado em nosso Estado, para isto estamos preparando com todo carinho e dedicação, mas com o profissionalismo
necessário, um grande evento científico e social, pois almejamos
que todos tenham a oportunidade de participar das atividades
cientificas, que com certeza serão muitas, mas também curtir com
seus familiares as nossas belezas naturais”, disse Dr. Carlos Roberto
Seara Filho, presidente dos congressos, durante a primeira reunião
das comissões realizada na sede da SBCM no início de dezembro.

grandes síndromes: dúvidas e condutas; antibióticos: o que devemos saber. O congresso promoverá ainda os concursos para obtenção do Título de Especialista em Clínica Médica e Certificado
para Área de Atuação em Medicina de Urgência que serão realizados no dia 11 de outubro de 2015 (domingo).

Infraestrutura

Programação

Construído dentro da mais moderna técnica de espaços flexíveis e multifuncionais, o Centro de Convenções da capital catarinense, o CentroSul é um espaço moderno, versátil e na melhor
localização da cidade às margens da Baia Sul - com vista para o
cartão postal mais célebre do estado de Santa Catarina, a ponte
Hercílio Luz -, que oferece uma infraestrutura extremamente funcional, podendo receber até oito atividades simultaneamente e 4,3
mil pessoas em uma área total de 15.000m².
Programe-se, faça sua inscrição e acompanhe as próximas novidades do 3º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e
Emergência e 13º Congresso Brasileiro de Clínica Médica pelo site
http://www.clinicamedica2015.com.br

De acordo com o presidente da SBCM, Antonio Carlos Lopes
a intenção é congregar os profissionais; divulgar trabalhos técnico-científicos da área; abordar temas científicos relevantes ligados ao
desenvolvimento e aprimoramento dos profissionais da área e promover a integração do meio acadêmico com o meio profissional.
Para isto, a programação do evento contará com a presença
de renomados palestrantes brasileiros e estrangeiros. Durante a
primeira reunião das comissões organizadoras, foi proposto criar
“encontros com o professor” realizados em salas menores com capacidade para até 30 pessoas, a fim de aproximar os estudantes dos
grandes mestres. Outra proposta para esta edição é criar salas que
ofereçam conteúdo programático distribuído por segmentos.
“Temos a perspectiva de ser o congresso mais frequentado de
toda área da saúde. Somos uma entidade séria e apartidária. Enquanto as escolas desqualificadas se proliferam, os estudantes de
medicina ficam órfãos de mitos. Nós podemos proporcionar este
contato e conhecimento a eles”, considerou Antonio Carlos Lopes.
Entre os cursos previstos estão ACLS; Vmurgem; Cardigem;
medicina ambulatorial: diagnostico e boa conduta; geriatria e a
clinica médica; emergências médicas baseadas em casos clínicos;

Marco Aurélio Floriani (Altitudepromo Marketing e Eventos), Paula Fischer (tesoureira da SBCM - Regional SC), Dr. Fernando Tallo (presidente da Abramurgem),
Dr. Carlos Roberto Seara Filho (presidente do 3º Congresso), Antonio Carlos Lopes
(presidente da SBCM) e Dr. Mario da Costa Cardoso Filho (1º secretário da SBCM)
durante a primeira reunião das comissões.

Mais um Lançamento
da Série Emergências
Clínicas Braslieiras p. 2

Vem aí o I Congresso das
Ligas de Trauma
p. 3

Dr. Carlos Seara Filho
Conversa com o Sala de
Emergência
p. 4
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Sala de Emergência
EDITORIAL

Órteses e próteses: lugar de médico
corrupto é na cadeia
O exercício da medicina é uma atividade nobre, visa a assistir da melhor maneira às
necessidades de saúde dos cidadãos, zelando pelo bem-estar individual e coletivo. Para ser
um bom médico, é essencial não somente habilidade técnica, mas sensibilidade humana
e inabalável ética. Fora desse escopo, toda e qualquer conduta que fira o paciente – física,
psicológica ou economicamente – deve ser repudiada e condenada.
Faço essa ponderação em virtude das operações fraudulentas no uso e compra das
órteses e próteses, e do escândalo dos stents, denunciados seguidamente na imprensa
nas últimas semanas. Não é de hoje, algumas entidades médicas já expunham essa chaga,
buscando criar regras para evitar que maus profissionais recebessem propinas, inclusive
para fazer intervenções desnecessárias, prejudicando pacientes.
Existe uma máfia sem escrúpulos que seduz médicos corruptíveis e sem ética. Estão
no mesmo saco alguns representantes comerciais, técnicos especializados nas aludidas
peças, diretores de hospitais, gestores de saúde ligados ao Governo, gestores dos próprios
planos de saúde e até auditores; todos embolsando comissões milionárias.
A tática usada é imoral. No caso dos médicos, tornou-se público que muitos recebiam
por fora das empresas pelo uso dos dispositivos de órteses e próteses em cirurgias, emitindo notas superfaturadas. Também havia o esquema de certos hospitais e gestores fraudarem licitações, estabelecendo exigências que direcionavam o processo para a indústria
com a qual já estavam mancomunados.
No campo de cardiologia, imoralidade semelhante envolve o receituário de stents, expondo ao risco vidas de inocentes. Tubos metálicos usados para normalizar a circulação,
expandindo os vasos sanguíneos entupidos do coração, são implantados sem a menor
necessidade. Outra agravante: parte do material utilizado estava vencido.
Segundo os artigos 68 e 69 do Código de Ética Médica, é proibido ao médico manter
relações com segmentos da indústria farmacêutica e de outros insumos de saúde com
a intenção de influenciar, promover ou comercializar produtos por meio da prescrição.
Então não resta perdão nem guarida moral para aqueles que cedem às tentações do enriquecimento ilícito em detrimento dos pacientes.
Esses charlatões prejudicam o já combalido Sistema Único de Saúde, SUS, e as operadoras de saúde, que arcam com cirurgias desnecessárias ou superfaturadas em até 1000%.
A consequência da roubalheira acaba sendo a falta de recursos para investir em melhorias
de infraestrutura e na valorização dos recursos humanos, por exemplo. Ainda mais grave
é o risco de danos irreversíveis e fatais ao qual se expõe o paciente.
Para coibir esses infratores, a fiscalização constante do governo e órgãos reguladores,
como os Conselhos Federal e Regionais é crucial. Precisamos da união de todas as entidades médicas e da sociedade para por fim a tal prática criminosa e extirpar o mal pela raiz.
Aliás, o paciente pode ser um dos melhores fiscais nessa empreitada; por isso, indicamos
que denuncie qualquer problema do gênero. Com o auxilio da população, da imprensa e
dos órgãos responsáveis do governo podemos e temos a obrigação de diminuir as brechas
para os ilícitos, criando mecanismos de transparência às negociações.
Obviamente que devemos tratar esse escândalo no campo das exceções. Os 400 mil
médicos brasileiros não merecem ter a imagem maculada por uma minoria imoral. Entretanto, não devemos ter a menor clemência com os corruptos de nosso meio: o lugar deles
é na cadeia.
Antonio Carlos Lopes, presidente do Conselho Fiscal da Abramurgem e presidente da
SBCM
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Programação de cursos
2015
A Abramurgem lança vários cursos ao
longo do ano, sempre ministrados por profissionais altamente qualificados. Com o
objetivo de promover a discussão sobre os
aspectos relevantes das situações clínicas
mais frequentes nos serviços de urgência
e emergência, todos os cursos têm o compromisso de fornecer subsídios teóricos e
práticos para a melhoria da qualidade do
atendimento ao paciente.

Curso de Eletrocardiograma
na Urgência e Emergência

Para quem deseja obter mais informações sobre os cursos promovidos pela
Abramurgem, basta preencher ficha de
interesse no site:www.abramurgem.org.br

Série Emergências
Clínicas Brasileiras
A fim de promover e difundir o conhecimento aos profissionais que trabalham
em prontos-socorros e salas de emergências, a Abramurgem em parceria com a
Editora Atheneu criou uma série de livros
intitulada “Emergências Clínicas Brasileiras”.
Sob coordenação e edição dos doutores Fernando Sabia Tallo, Renato Delascio
Lopes e Antonio Carlos Lopes, a série traz
autores convidados que abordam os assuntos mais relevantes e frequentes no cotidiano dos emergencistas. Os lançamentos acontecem periodicamente, trazendo
sempre uma nova obra com temas atuais e
de fácil compreensão a fim de torná-la um
manual prático para os profissionais de
medicina de urgência e emergência.
Atualmente, a série é composta por
seis volumes e o mais recente é o intitulado
Acesso à Via Aérea na Sala de Emergência,
de autoria de Fernando Sabia Tallo, presidente da Abramurgem.

Sala de Emergência
Comitê Brasileiro das Ligas de
Trauma debaterá primeiros socorros
em cenário de violência
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Emurgem em Presidente Prudente

No último dia 6 de dezembro, a cidade de Presidente Prudente
(SP) recebeu mais uma edição do Curso de Eletrocardiografia na
Medicina de Urgência e Emergência (Emurgem), que aconteceu
nas instalações do Colégio JP e reuniu 19 participantes. Entre o
conteúdo apresentado na aula foram abordados os procedimentos
para interpretar e discutir aspectos relevantes dos distúrbios eletrocardiográficos presentes nas arritmias, síndromes coronarianas agudas, parada cardiorrespiratória e situações ditas especiais,
como distúrbios eletrolíticos, pericardites, afecções pulmonares e
marca-passo.

Fórum Internacional de Sepse 2015

O Comitê Brasileiro das Ligas de Trauma realizará no dia 17 de
maio de 2015, a partir das 8h30, o I Congresso das Ligas de Trauma
e Emergência do Rio de Janeiro. No encontro, acadêmicos da área
de saúde das universidades do Estado deverão discutir e aprender
sobre novos procedimentos na área do trauma e da emergência.
O Congresso analisará questões relacionadas ao tema Intervenção e primeiros socorros em cenários de violência e reunirá
acadêmicos da área de saúde de todas as universidades do Estado
para discutir e aprender sobre a vanguarda na área do trauma e da
emergência. Com o intuito maior de prestigiar o trabalho das Ligas
Acadêmicas e a educação que essas proporcionam serão exibidos
painéis, usados para divulgar projetos de extensão, pesquisa e ensino realizados pelas mais diversas Ligas do País.
A programação contará com palestras e workshops, além de
produções científicas com o objetivo de promover o intercâmbio
de conhecimento. Portanto, o Comitê Organizador do evento,
para fomentar o interesse em divulgação de trabalhos científicos,
criou o Prêmio Científico do I Congresso das Ligas de Trauma do
Rio de Janeiro, com o objetivo de proporcionar uma oportunidade
para exposição e discussão dos trabalhos científicos de acadêmicos
dos cursos da área da saúde com vistas à avaliação do desenvolvimento de projetos realizados nas mais diferentes áreas, além do
intercâmbio de experiências entre estudantes, pesquisadores e demais profissionais.
Essa integração reforça a importância da produção científica
desde a graduação na construção do conhecimento e fortalece a
sua inserção na própria Instituição. A premiação visa incentivar a
produção científica durante a graduação, além de premiar aqueles
que se destacaram em seus trabalhos durante a realização e apresentação, como também a dedicação dos estudantes e orientadores que obtiveram destaque em suas respectivas áreas de atuação.
Mais informações em https://doity.com.br/i-congresso-das-ligas-de-trauma-e-emergencia-do-rj

O XII Fórum Internacional de Sepse já tem data marcada para
acontecer: dias 28 e 29 de maio de 2015, em São Paulo. Promovido pelo ILAS - Instituto Latino-Americano da Sepse, o evento
conta com o apoio da Abramurgem e irá receber especialistas de
diferentes países que irão abordar temas abrangentes. Entre eles,
qualidade de vida a longo prazo do paciente séptico; aplicando os
resultados dos estudos de EGDT à realidade brasileira; protocolos
gerenciados de atendimento do paciente séptico; manejo hemodinâmico do paciente séptico; infecções nosocomiais: um grande desafio; aumentando a sensibilidade do diagnóstico da sepse; suporte
às disfunções orgânicas.
Mais informações pelo site
http://www.forumsepse.com.br/2015

Abramurgem apoia o ISICEM-LA
O 8º International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine for Latin America - ISICEM acontecerá no Hotel
Transamérica, em São Paulo, entre os dias 17 e 20 de junho de
2015. Apoiado pela Abramurgem, o evento é uma parceria entre o
Centro de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein e
o Departamento de Terapia Intensiva do Hospital Erasme, da Universidade Livre de Bruxelas. Realizado desde 2001, o ISICEM-LA
é considerado o melhor simpósio de terapia intensiva do mundo
destinado a médicos intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas e
profissionais relacionados à área da saúde.
Mais informações pelo site www.einstein.br/isicem
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Sala de Emergência
ENTREVISTA – Carlos Seara Filho
2015 será um ano especial para a Abramurgem – Regional SC que
receberá pela primeira vez no Estado o 3º Congresso Internacional
de Medicina de Urgência e Emergência. Além deste, que é o maior
evento do segmento, a entidade também promoverá diversos cursos
de formação continuada destinados a médicos, profissionais da
saúde e estudantes de medicina. Dr. Carlos Seara Filho, especialista
em clínica médica na área de atuação de urgência e emergência,
secretario da SBCM – Regional SC e presidente da Abramurgem
– Regional SC, conversou com o SE e revelou quanto os esforços
têm sido direcionados para cumprir o compromisso de valorização
da medicina de urgência e emergência, bem como aprimorar e
especializar os profissionais na área, para, consequentemente,
melhorar o atendimento à população de Santa Catarina. Confira a
seguir.

Quais as expectativas e planos para a Abramurgem - Regional SC em 2015?
Seara - Além do 3º Congresso Internacional
de Medicina de Urgência e Emergência que acontece no CentroSul em outubro, estaremos no primeiro semestre de 2015, realizando cursos em
Balneário de Camboriú. Dia 14 de março, Emurgem; Dias 18 e 19 de abril, Vmurgem; Dias 16 e 17
de maio, Cardigem; Dia 13 de junho, Emurgem.
Todas as informações estarão disponíveis no nosso site: http://www.sbcmsc.com.br

Módulo 1: Urgências e Emergências Cardiovasculares
Módulo 2: Reanimação Cardiopulmonar e Cerebral
Módulo 3: Urgências e Emergências Respiratórias
Módulo 4: Acesso à Via Aérea na Sala de Emergência
Módulo 5: Ventilação Mecânica (VM) na Sala de Emergência
Módulo 6: Atendimento ao Paciente Vítima de Trauma
Módulo 7: Urgências em Gastroenterologia
Módulo 8: Urgências e Emergências em Endocrinologia
Módulo 9: Urgências e Emergências em Nefrologia e
Intoxicações Exógenas
Módulo 10: Urgências e Emergências em Neurologia e Psiquiatria
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Módulo 11: Atendimento à Sepse no Pronto-Socorro
Módulo 12: Urgências Ginecológicas e Obstétricas
Módulo 13: Imagem no Pronto-Socorro
Módulo 14: Outros Temas
Módulo extra: Gestão no Pronto-Socorro
Mais informações: acfarmaceutica@grupogen.com.br
Módulos sujeitos a alterações.
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Roberto Saad Junior
(Professor Titular da Cirurgia da Santa Casa de SP)
Renato Delascio Lopes
(Professor da Duke University)
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Antonio Carlos Lopes
(Professor Titular de Clínica Médica da Unifesp-EPM)
Fernando Sabia Tallo
(Presidente da ABRAMURGEM)
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Capacitação em Urgência e Emergência
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Como o evento irá repercutir nos serviços
de urgência e emergência na região? E, em especial, para a sede da Abramurgem em Santa
Catarina?
Seara - Esperamos que tanto o meio médico
quanto o meio acadêmico reconheçam e valorizem a importância dos profissionais que trabalham na medicina de urgência e emergência não
apenas em nosso Estado, mas em todo País. Em
Santa Catarina há uma característica peculiar:
não temos uma grande metrópole e a capital não
é a maior cidade do Estado. Portanto, não contamos com grandes estruturas em nossos serviços
de emergência. Temos alguns serviços bons, porém a grande maioria oferece estrutura pequena
e deficiente. Quem sabe, nossa participação no
congresso possa colaborar para que as atenções
se voltem à nossa região e possamos desenvolver
esta área.

Outro evento importante, promovido pela
Regional SC, será o curso de Ventilação Mecânica, que ocorre em abril. O que os associados
e o público interessado podem aguardar?
Seara - Os cursos promovidos pela Abramurgem são considerados importantes complementos para a formação continuada em Medicina de
Urgência e Emergência. O curso de Ventilação
Mecânica é um destes cursos, já que muitas vezes
nos deparamos e necessitamos atender pacientes
graves em leitos de pronto-socorro ou mesmo
transportá-los de um hospital para outro. Esta é
uma área ainda em que muitos médicos têm dificuldade em lidar e compreender. Nosso objetivo
maior é colaborar para que esta realidade mude
para melhor e rapidamente. Precisamos despertar o interesse nos médicos para conhecer esta
área e passar a exercê-la com confiança e responsabilidade.
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Quais as expectativas para o congresso que
acontece este ano em Florianópolis?
Seara - As expectativas são as melhores possíveis e o grau de ansiedade é grande. É a primeira
vez que realizaremos o congresso em Santa Catarina. A vontade da nossa equipe organizadora é
de fazer um grande evento e com certeza faremos
o melhor para os nossos convidados, que poderão desfrutar ainda das belezas da nossa capital,
Florianópolis.

