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Aconteceu em São Paulo o VIII Curso Avançado de
Reciclagem em Clínica Médica

Presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, ministra
aula durante Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica

Curso contou com a presença de 500 participantes, entre médicos, residentes e pósgraduandos de Clínica Médica

Entre os dias 23 e 27 de julho 2018 aconteceu, no Centro de
Convenções Rebouças, em São Paulo, a 8ª edição do tradicional
Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica. Durante uma
semana de imersão, os participantes reciclaram seus conhecimentos
nos principais temas relacionados à Clínica Médica, com ênfase
em questões recorrentes no dia a dia da prática médica. Realizado
em parceria com a Escola Paulista de Ciências Médicas (EPCM) e
a Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência
(ABRAMURGEM), o curso reuniu quase 500 médicos, residentes
e pós-graduandos de Clínica Médica, em busca de atualização dos
seus conhecimentos a fim de qualificar a assistência prestada aos
pacientes.
A cerimônia de abertura contou com a presença ilustre de
autoridades militares, como o comandante da 2ª Região Militar,
General de Divisão Adalmir Manoel Domingos, do diretor do
Hospital Militar de Área de São Paulo, General de Brigada Sergio
dos Santos Szelbracikowski e do chefe de gabinete do Comando do
Exército, General de Divisão Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que
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ministrou aula magna sobre o Exército Brasileiro.
A programação científica incluiu 40 temas atuais abordados
por especialistas que são referência em suas áreas de atuação. O
presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, ministrou aulas
sobre “Equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico” e “Atualização em
reanimação cardiopulmonar para o clínico”. Ao final, sorteou um
exemplar do “Tratado de Medicina de Urgência e Emergência – da
graduação à Pós-Graduação”. A vencedora foi a Dra. Maria Suzana
Marques.
No último dia do evento, o presidente da SBCM, Antonio
Carlos Lopes, fez uso da palavra para agradecer aos colegas pela
participação e pelo prestígio. Em breve pronunciamento, ressaltou
que o médico precisa ser crítico em relação às informações e ao
conhecimento recebido, pois “a Medicina é a ciência das verdades
transitórias”. Também cumprimentou os colegas palestrantes pelas
brilhantes explanações, confirmando a realização de próxima edição
do curso em 2020.

Congressos regionais são realizados
em MG, SC e RJ - p. 3
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Presidente da Abramurgem lançou livro durante o
VIII Curso de Reciclagem em Clínica Médica

Da esquerda para a direita: Presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, Presidente
da SBCM, Antonio Carlos Lopes e o presidente da Abramurgem Regional-MT, Fábio Liberali,
autografam exemplares do livro

EXPEDIENTE
Sala de Emergência Edição - 47
O jornal Sala de Emergência é uma publicação da Associação Brasileira de
Medicina de Urgência e Emergência.

No dia 27 de julho houve o lançamento do
“Tratado de Medicina de Urgência e Emergência – Da
Graduação à Pós-Graduação”, editado pelo presidente
da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Antonio
Carlos Lopes, e pelo presidente Abramurgem,
Fernando Sabia Tallo. A obra possui 2.200 páginas,
divididas em dois volumes e contou com a participação
de 455 colaboradores. “Esse livro é, sem dúvida
nenhuma, a maior obra de Urgência e Emergência já
impressa no Brasil. Conseguimos reunir 138 doutores,
21 livre-docentes, 37 mestres e mais de 15 instituições
de ensino. Nunca se escreveu nada parecido”, afirmou
Tallo. “Lançamos esse livro com a convicção de que ele
será a obra de referência na Urgência e Emergência,
um verdadeiro marco na medicina de Urgência e
Emergência brasileira”, completou Lopes.
Para saber mais, acesse o site da editora:
www.atheneu.com.br.
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Abramurgem realiza 6ª edição do Congresso Mineiro
de Urgência e Emergência
De 04 a 06 de outubro de 2018 a cidade de Belo Horizonte (MG), recebeu mais
de mil participantes de 11 estados para o VI Congresso Mineiro de Medicina de
Urgência e Emergência, que aconteceu paralelamente ao X Congresso Mineiro
de Clínica Médica.
Com tema central “O conhecimento e a colaboração para renovar práticas”,
o congresso teve atividades em quatro salas simultâneas para debater assuntos
como arboviroses e vacinação, formas graves de dengue e febre amarela, infecções
respiratórias, tuberculose, risco cardiovascular, estilo de vida e prevenção
primária do câncer, tromboembolia venosa e prevenção e novos episódios,
cuidado fragmentado e seus efeitos colaterais, urgências no paciente idoso, sepsis e dilemas e desafios na sala de emergência.
O primeiro dia do evento foi dedicado às oficinas e minicursos, entre eles: o resgate do exame clínico à beira do leito, cuidados
paliativos, e avaliação diagnóstica em saúde mental.

Rio de Janeiro promove 2º Simpósio Nacional de
Medicina de Urgência e Emergência
O evento reuniu cerca de 500 participantes e aconteceu de 04 a
06 de outubro de 2018 no Centro de Convenções CBC-Amil, que
fica na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A programação incluiu temas
como Abdome agudo, Anemia, Antibioticoterapia, Anticoagulantes,
Arboviroses, Artrite reumatoide, Asma brônquica, Câncer de
próstata, Cirrose, Dermatologia para o clínico, Diabetes Mellitus,
Doença autoimune, Doença de Crohn, Doença de Parkinson,
DPOC, Edema agudo de pulmão, Embolia pulmonar, Fibrilação
atrial, Hepatite C, Hipertensão arterial, Insuficiência cardíaca,
Insuficiência coronariana aguda, Insuficiência renal aguda, Lúpus
eritematoso sistêmico, Neuropatias periféricas, Obstrução intestinal,
Osteoporose, Pancreatite aguda, Pneumonia, Retocolite ulcerativa,
Sepse, Tratamento moderno de AVC, Tuberculose pulmonar e Tumor
de Pulmão.

XVIII Congresso Catarinense de Clínica Médica
aconteceu em Joinville
Aconteceu dias 26 e 27 de Outubro de 2018, em Joinville (SC), a
18a edição do tradicional Congresso Catarinense de Clínica Médica,
que reuniu cerca de 620 congressistas e contou com a presença do
vice-presidente da SBCM, Dr. César Alfredo Pusch Kubiak, e do
presidente da Regional paranaense, Mário José Avais de Mello.
O evento teve como proposta debater o que há de mais atual em
relação a temas do dia a dia do clínico. Entre os assuntos principais
destacamos: AVC, Diarreia, Cefaleia, Dor torácica, IAM, Insuficiência
cardíaca, HAS, Sepse, Novos biomarcadores em oncologia, Terapia
transfusional, Diabetes, Artrite reumatoide, Doenças broncorreativas,
Câncer de pele, Dislipidemia, Hormônio da tireoide, Guia prático
para uso racional de antibióticos e antibioticoterapia. Destaque para
alguns assuntos atuais como Obesidade e dieta da moda, Síndrome
miofascial e Disbiose, Intolerância a carboidratos, Reposição
vitamínica e Consequências das fake news na vacinação. “A Regional Santa Catarina têm trabalhado ativamente para possibilitar o
acesso as práticas mais atuais na Clínica Médica. Sabemos dos desafios constantes a que os médicos precisam enfrentar, por isto,
eventos como o Congresso Catarinense de Clínica Médica são tão importantes pois concentram os avanços nas diversas áreas de
abrangência do médico Clínico”, afirmou a presidente da SBCM Regional-SC, Paula Fischer. O congresso teve também recorde de
submissão de trabalhos científicos. Dos 138 selecionados pela comissão, 129 fizeram apresentação por pôster e 9 foram escolhidos
para apresentação oral.
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Abramurgem e Unisociesc de Blumenau (SC) promovem
Pós-Graduação em Medicina de Urgência e Emergência
O curso tem como objetivo desenvolver visão crítica da emergência e o cuidado com o paciente agudamente doente, além de
estimular a produção científica em emergências clínicas e cirúrgicas no ambiente pré e intra hospitalar. Para saber mais, entre em
contato pelo telefone (47) 2111-2911 ou por e-mail posblumenau@unisociesc.com.br.

Sócio da Abramurgem pode
adquirir série “Emergências
Clínicas Brasileiras” com
desconto

O desconto, aplicado direto no carrinho, é válido para
compras através do site www.atheneu.com.br com o voucher
ABRAMURGEM20. A série é editada pela Abramurgem em
parceria com a Editora Atheneu, sob coordenação e edição dos
doutores Fernando Sabia Tallo, Renato Delascio Lopes e Antonio
Carlos Lopes. Autores convidados abordam os assuntos mais
relevantes e frequentes no cotidiano dos emergencistas. Os volumes
disponíveis são: Gestão de Pronto-Socorro, Urgências Oncológicas
no Pronto-Socorro, Abordagem das Urgências e Emergências
Gastroenterológicas no pronto-Socorro, Urgências Neurológicas,
Acesso à Via Aérea na Sala de Emergência, Atendimento ao Paciente
Vítima de Trauma, Atendimento às Urgências e Emergências
Psiquiátricas no pronto-Socorro, Pneumologia, Urgências
Endocrinológicas no Pronto-Socorro, Nefrologia e Ventilação
Mecânica na Urgência e Emergência.
Mais informações pelo site, por e-mail atendimento@atheneu.
com.br ou pelo whatsapp (21) 99124-7685.

Regional-BA promove workshop
sobre salvamento aquático

O workshop gratuito e aberto ao público intitulado “Vivências
no APH: Salvamento Aquático” foi realizado dia 31 de outubro
na Faculdade de Tecnologia de Salvador, durante a 16ª Semana
de Enfermagem, e forneceu instruções práticas e teóricas sobre
salvamento aquático, prevenção de afogamento e treinamento de
Reanimação Cardiopulmonar.
Segundo dados da Sociedade Brasileira de Salvamento
Aquático, em média 17 pessoas morrem por dia no Brasil, vítimas
de afogamento. São seis mil pessoas por ano. Esta é a segunda causa
de morte na faixa entre 1 e 9 anos, a terceira entre 10 e 19 anos e a
quarta, na faixa dos 20 aos 25 anos.

