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São Paulo sedia nova edição do
SECLIN

Fernando Sabia Tallo (centro) com a turma de alunos do SECLIN

Nos dias 10 e 11 de junho foi realizada em São Paulo, mais
uma edição do Curso de Simulação em Urgências e Emergências
Clínicas – SECLIN, que tem como objetivo explorar os
fundamentos da Urgência e Emergência através de simulações.
Durante dois dias, 18 situações foram encenadas com
apoio de atores, permitindo que o aluno tivesse oportunidade
de vivenciar um atendimento como protagonista e/ou parte
da equipe da emergência. “O curso nos permite treinar
ações corriqueiras nos prontos-socorros, nos deixando mais
preparados e atualizados para um manejo do paciente nos
serviços de emergência”, afirmou a aluna Andrea Araújo
Alencar. Para Rogério de Souza Barcala, a experiência trouxe
grande contribuição, sendo igualmente útil aos clínicos que
eventualmente também atendem a casos de urgência.
As aulas foram ministradas pelo presidente da Abramurgem,
Fernando Sabia Tallo, e pela Dra. Letícia Sandre Vendrame,
Coordenadora da UTI de Clínica Médica da UNIFESP. “Os
professores são pessoas comprometidas com o saber, com o
estudo e com a Ética Médica e tratam dos temas de maneira
bastante aberta. Para quem atua em urgências e emergências,
especialmente aquele que não teve oportunidade de fazer
residência, o curso é essencial”, completou a aluna Mariana
Cardoso Maia Trazzi.
Serão abertas em breve
inscrições para uma nova
edição do SECLIN, que
acontecerá em São Paulo, dias
09 e 10 de setembro de 2016.
Confira mais informações no
site:
www.abramurgem.org.br
Alunos simulam atendimento com paciente em situação de emergência

Curso de Reciclagem em
Clínica Médica traz convidado
internacional
A 7ª edição do Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica, que acontece de 8
a 12 de agosto de 2016
no Centro de Convenções Milenium, em São Paulo, terá participação internacional do
ilustre pesquisador Renato Delascio Lopes, que é professor associado da Divisão de Cardiologia da Duke University, diretor do
Departamento de Validação de Eventos Clínicos (CEC) e diretor
associado do Programa de Fellowship do Duke Clinical Research
Institute (DCRI). Lopes irá apresentar as novidades em relação à
prevenção de Acidente Vascular Cerebral em pacientes com Fribrilação Atrial, além de lançar o Capítulo Brasileiro do Anticoagulation Forum, que será presidido por ele. Fundado há 25 anos
nos Estados Unidos, o AC Forum é a maior organização do gênero na América do Norte, contabilizando mais de 6 mil membros.
Assim como nas versões anteriores, o curso terá duração de
uma semana, permitindo que o participante fique imerso em discussões de temas das mais variadas áreas, atualizando seus conhecimentos com as mais recentes novidades, incluindo novos
tratamentos e ferramentas diagnósticas desenvolvidos no Brasil
e no exterior.
“Será certamente uma importante oportunidade de confraternização entre os clínicos de todo o país”, afirmou o coordenador do curso e presidente da SBCM, Antonio Carlos Lopes.
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EDITORIAL
O olhar cuidadoso salva vidas
É de se lamentar que até
hoje vários médicos ainda não
pautem sua atuação no humanismo. A situação, aliás, só tem
piorado, pois muitos, por absoluta falta de preparação acadêmica, abusam dos avanços
tecnológicos, solicitam exames
desnecessários e em excesso,
sem falar que maculam a própria autonomia (e a
imagem da classe) em acordos escusos com laboratórios.
Assim, os sistemas de saúde, público e suplementar, veem vazar pelo ralo investimentos importantes. Ao fechar as contas, acaba faltando dinheiro
para resolver questões urgentes da assistência em
saúde, especialmente em relação às populações
mais vulneráveis.
Em pleno século XXI, há os que olhem somente
para doença, esquecendo-se de que a razão da medicina é o doente, o ser humano. Quase já dá para
contar nos dedos os profissionais que realizam uma
consulta completa e competente, abrangendo a coleta do histórico do paciente, exame clínico completo, indicação detalhada de exames complementares,
se preciso, e orientações terapêuticas, por exemplo.
Atendimentos que não duram mais do que 10
minutos são a regra atual, despropósito que resulta
em erro no diagnóstico e na prescrição, no agravamento de diversos quadros e em custo milionário
para a rede de saúde.
É de fundamental relevância ter sempre em
mente que o paciente carrega consigo história, cultura e essência. Nasce, a partir daí, uma das tarefas
primordiais do profissional médico: a descoberta e
o conhecimento da pessoa por trás da enfermidade.
Humanizar a medicina é, portanto, desafio e
obrigação para todos que têm um olhar cuidadoso
para o outro e para a verdadeira missão dos agentes
de saúde. Os médicos precisam resgatar a base da
medicina clássica, do olho no olho e da personalização de cada atendimento.
Não é necessário abrir mão dos recursos tecnológicos, pois há avanços necessários, mas é essencial usá-los com responsabilidade, pautado em
princípios básicos e tradicionais.
A medicina é uma atividade cujos alicerces
encontram-se na arte de cuidar do próximo, atentando-se aos seus anseios e aos seus temores. Encontramos as pessoas em seus momentos mais vulneráveis e temos, depositada em nós, a esperança
de dias melhores. Assim, precisamos trabalhar para
não só atender esta expectativa, mas superá-la.
Antonio Carlos Lopes é presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica

Curso de Fisiopatologia Aplicada na
Clínica Médica inicia calendário de
aulas práticas
No último dia 4 de junho, os
alunos da turma de Fisiopatologia Aplicada na Clínica Médica
participaram da primeira aula
prática no Hospital Militar de
Área de São Paulo, ministrada
pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, diretor da Escola Paulista de
Clínica Médica. Com o objetivo
de aprimorar a prática médica,
Lopes visitou pacientes em seus
leitos e conversou com os alunos
sobre diagnóstico, condutas e tratamento. De acordo com ele, com supervisão adequada, os jovens médicos
puderam vivenciar o atendimento à beira do leito com humanismo e respeito
ao paciente, exercitando o raciocínio clínico para a formação do diagnóstico
adequado. “Foi gratificante estar com alunos de várias escolas médicas e perceber seu interesse. Para mim foi um momento muito importante, uma vez
que me realizo à beira do leito. Estar ao lado dos alunos é a mola propulsora
do meu entusiasmo”, afirmou.
O curso de Fisiopatologia Aplicada na Clínica Médica tem o objetivo de
proporcionar uma relação entre professor e aluno de forma cooperativa, envolvendo a discussão de casos clínicos e condutas à beira do leito. Nesse sentido, tem sido de grande utilidade para alunos como Laís de Castro Oliveira,
que cursa Medicina na Faculdade Santa Marcelina. “Estou adorando as aulas
práticas, momento em que eu aprendo muito e posso praticar o conteúdo
trabalhado anteriormente. Em alguns temas eu obtive outra visão, diferente
da faculdade, o que tem sido ótimo. O curso vem me ajudando muito a ampliar meu aprendizado”, disse.
Na semanas seguintes, o coordenador da Disciplina Gastroenterologia,
José Carlos Aguiar Bonadia, também ministrou aulas práticas no Hospital do
Servidor Público Estadual (Iamspe).
Para Lucas do Canto Sousa, discente do curso de medicina da Universidade Municipal de São Caetano do SUL (USCS), os conteúdos têm sido
apresentados de forma coerente, simples e didática. “A infraestrutura e o grau
do conhecimento dos palestrantes são ótimos. A área do aluno oferece testes,
aulas e arquivos para complementação e fixação do conteúdo”, completou.
Saiba mais no site www.escoladeclinicamedica.com.br.
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Coordenadora da Comissão
Científica da Abramurgem
representa entidade em Fórum
Internacional
A Dra. Letícia Sandre Vendrame
Saes, coordenadora da Comissão Científica da Abramurgem, representou a
entidade no conceituado Fórum Internacional de Sepse. Ela coordenou a
sessão temática sobre Sepse, que reuniu
especialistas brasileiros e internacionais, como John Marshall, professor de
Cirurgia da Universidade de Toronto
(Canadá) e Massimo Girardis, professor
associado de Anestesia e Cuidados Intensivos da Universidade de
Modena e Reggio Emilia (Itália).
O Fórum Internacional de Sepse, promovido pelo Instituto
Latino-Americano de Sepse, está em sua 13ª edição e foi realizado dias 07 e 08 de abril em São Paulo (SP).

Regional-CE no Simpósio
Internacional de Reanimação
Cardiopulmonar Cerebral
A Abramurgem
Regional-CE,
representada pelo seu
presidente, Cristiano Rôla Jr, participou do II Simpósio
Internacional
de
Reanimação
Cardiopulmonar Cerebral, que aconteceu
nos dias 15, 16 e 17
de abril de 2016 e foi
organizado pelo Programa de Educação em Reanimação Cardiorrespiratória (PERC) da Universidade Federal do Ceará. Com
sucesso de público o evento contou com conferências, versando
sobre as mais novas atualizações relacionadas ao tema, incluindo
o novo protocolo da American Heart Association (AHA), lançado no final de 2015.

Revista científica já disponível
para consulta digital
A Revista da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que teve
seu primeiro número publicado em março de 2003, agora passa
a ser disponibilizada para consulta online gratuita. No site, o visitante poderá conferir as edições completas a partir do ano de
2008 e saber mais informações sobre normas e documentos necessários para publicação.
Composta por artigos científicos originais em Clínica Médica
e Medicina de Urgência e Emergência, artigos de revisão, editoriais e relatos de caso, a Revista da SBCM vem sendo importante
veículo para atualização científica dos clínicos de todo o país.
Visite o site e confira: www.sbcm.org.br/revista
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Estado do Maranhão recebe
curso SECLIN
Nos dias 14 e 15 de
maio, o presidente da
Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, esteve
em São Luís, no Maranhão, para ministrar o
Curso de Simulação em
Urgências e Emergências Clínicas (SECLIN).
Durante dois dias, os alunos desenvolveram suas habilidades em
Urgência e Emergência através de simulações realísticas envolvendo as diversas especialidades médicas.

Presidente da Abramurgem
visita Regional-RN
No dia 04 de abril, o presidente da Abramurgem, Fernando
Sabia Tallo, esteve reunido em Natal (RN) com o presidente da
Regional, Haroldo Ferreira da Silva Jr. Durante o encontro, eles
discutiram a programação de novos cursos e eventos a serem oferecidos em 2016 no Estado.

Regional-DF promove reuniões
científicas

No dia 04 de abril, a Regional-DF deu início ao seu calendário de reuniões científicas mensais. Realizadas no auditório do
Hospital do Coração do Brasil (HCBR) e abertas ao público, as
reuniões deverão debater assuntos de interesse da categoria. No
primeiro encontro, os temas abordados foram o surto da gripe
H1N1 e Dengue. A segunda reunião aconteceu dia 06 de junho e
discutiu “Pneumonia Adquirida na Comunidade” e “Tromboembolia Pulmonar”.

Concurso para Certificado
de Área de Atuação em
Medicina de Urgência
As inscrições estão abertas até 07 de julho de 2016 para
o Concurso de Área de Atuação em Medicina de Urgência
e Emergência, cuja prova será realizada dia 07 de agosto
em São Paulo. Confira o edital no site para inscrição e informações sobre os pré-requisitos necessários.
www.sbcm.org.br
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Fundada nova regional da Abramurgem na Bahia
No dia 18 de junho o presidente da Abramurgem, Fernando Sabia
Tallo, esteve em Salvador (BA) para a fundação de uma nova regional
da entidade. Ela será coordenada pelo cardiologista André Rodrigues
Durães que é professor auxiliar da Universidade do Estado da Bahia,
coordenador da Emergência Adulto do Hospital Geral Roberto Santos e
coordenador da Unidade Intermediária do Hospital Ana Nery. Também
acumula a função de coordenador do Serviço de Transplante Cardíaco
da Bahia. O jornal Sala de Emergência entrevistou o ilustre médico
que falou sobre as condições dos serviços de urgência e emergência
no Estado e a formação dos profissionais que atuam nessas unidades.
Confira abaixo:

SE - Como o senhor avalia a situação dos serviços de
urgência e emergência na Bahia?
Em um território que equivale a 6,64% do Brasil, a Bahia
possui 417 municípios e um pouco mais de 15 milhões de
habitantes (7,5% da população brasileira). O Estado é a
quinta maior área territorial e o quarto maior contingente
populacional dentre os estados do Brasil. O serviço de
saúde privado na capital apresenta cerca de 10 hospitais
estruturados com emergência 24h, 7 dias por semana. Em
Salvador, o serviço público possui cerca de 22 UPAs e/ou
prontos-socorros, cerca de 4 hospitais estratégicos com
portas abertas e 2 hospitais estratégicos sem portas abertas.
No interior temos cerca de 140 hospitais públicos ou
contratados para atendimento SUS com portas abertas.
Com o advento das UPAs nos últimos anos, notamos
um leve desafogamento inicial das demandas, porém ainda
existem vários gargalos para atender a demanda dos pacientes,
principalmente aqueles que necessitam de leitos de terapia
intensiva, ou atendimento cirúrgico especializado. Existem
dois grandes serviços públicos especializados em trauma,
sendo o maior deles o Hospital Geral do Estado (HGE)
que tenta reduzir atendimentos clínicos para aumentar sua
capacidade de atenção a traumas, queimados, etc.
No interior do estado o cenário é bem mais desolador.
Falta-se o básico em vários município para dar-se
vazão a demandas simples em urgências e emergências,
sobrecarregando a capital com muitos atendimentos
desnecessários.
SE - O que o senhor pensa a respeito do preparo dos
profissionais que atuam em urgências e emergências na
Bahia? Faltam cursos de aperfeiçoamento e reciclagem?
Detectamos claramente em nosso Estado uma falta de
formação específica dos profissionais médicos para atuação
em urgências e emergências. A grade curricular da maior
parte das faculdades de medicina do Estado não apresenta
formação específica nesta área e os colegas acabam por
adquirir conhecimento específico através de cursos como
ACLS, ATLS, BLS e com o treinamento em serviço durante
suas atividades como profissional.

É necessário, portanto, estabelecer uma parceria entre
o Estado e o Município para realização de treinamento,
cursos de reciclagem e aperfeiçoamento de grande parte dos
profissionais atuantes nas unidades de emergências.
SE - Qual contribuição a regional da Abramurgem
irá trazer?
A criação da Abramurgem Regional-BA sem dúvida
poderá facilitar e viabilizar parcerias para que esta
missão tão urgente seja cumprida. Além disso, atuará na
promoção de sessões científicas voltadas para urgências e
emergências, treinamento, reciclagem e aperfeiçoamento
dos profissionais, além de parcerias com ligas e instituições
de ensino, a fim de despertar nos gestores e professores de
medicina e saúde a necessidade de atualizar o currículo
médico e de enfermagem (principalmente) para esta área
tão importante que lida com pacientes agudos, graves ou
potencialmente graves, que necessitam de diagnósticos
rápidos, precisos e corretos, além de intervenções muitas
vezes imediatas. A Bahia sempre foi pioneira em vários
momentos da história brasileira. A Regional-BA chegou
com alguns anos de atraso, mas manteremos a motivação,
criatividade e vontade de mudança típica dos baianos.
SE - Quais são as suas expectativas?
Despertar nos colegas, profissionais de saúde, médicos
emergencistas, gestores hospitalares do setor público
e privado, professores, acadêmicos a necessidade de
profissionalização e boa formação em urgências e emergências
médicas. Atender pacientes agudos e graves exige do
médico diversas habilidades e técnicas que necessitam ser
aprendidas, treinadas, retreinadas, aperfeiçoadas. Quem
ganha com isto? Toda população atendida. A sociedade.
A comunidade. Temos grandes expectativas: científicas,
acadêmicas, profissionais. Acredito que a Abramurgem
Bahia trará para nosso estado melhorias, parcerias e meios
para que possamos levantar em todos a necessidade de
dialogar, estudar, aprender, aperfeiçoar conhecimento
e técnicas para se atuar em urgências e emergências de
maneira profissional, ética e de maneira competente.

