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Abramurgem Regional-PR realiza cerimônia oficial de fundação

Dia 27 de outubro a Abramurgem Regional-PR tomou posse oficialmente 
em cerimônia realizada durante o 11º Congresso Brasileiro de Clínica Médica. 
A celebração contou com a presença de membros da diretoria da entidade, que 
já prepara suas próximas ações, conforme explica o Dr. Francisco Luiz Gomi-
de Mafra Magalhães, Presidente da Abramurgem Regional-PR. “Aqui no Es-
tado experimentamos problemas sérios nas portas de entrada dos serviços de 
pronto-atendimento. É preciso melhorar muito promovendo a estratificação de 
risco em pacientes de emergências clínicas e de emergências cirúrgicas, além 
de trabalhar com mais dedicação nas diversas universidades a questão do aten-
dimento ao paciente crítico”, afirma. 

Para Magalhães, o primeiro passo é democratizar o conhecimento e disse-
miná-lo para o interior do Estado, como meta mais a longo prazo. “Os servi-
ços de emergência aqui em Curitiba são muito heterogêneos, tanto no sistema 
público, como no privado. Há diversos interesses que, infelizmente, não estão 
voltados ao atendimento de qualidade do paciente. Por esse motivo, teremos 
certamente muito trabalho para tentar conscientizar a população médica da existência da Abramurgem que tem como objetivo agre-
gar valores, e não compartimentar os serviços”, finaliza. 

Dr. Francisco Luiz Gomide Mafra Magalhães, Presidente da Abram-
urgem Regional-PR, Prof. Dr. César Alfredo Pusch Kubiak, Presidente 
do Congresso e Dr. Vinícius Rebola Danielli, Vice-Presidente da 
Abramurgem-PR

Presidente – Francisco Luiz Gomide Mafra Magalhães
Vice-Presidente – Vinícius Rebola Danielli
1º Secretário – César Alfredo Pusch Kubiak
2º Secretário – Ênio Teixeira Molina Filho
1º Tesoureiro – Eduardo Ferreira Lourenço
2º Tesoureiro – Ivan José Paredes Bartolomei
Diretor Científico – Manoel Fernandes Canesin
Diretor de Defesa Profissional – Miguel Ibraim Abboud Hanna Sobrinho
Diretor de Pós-Graduação – Gibran Avelino Frandoloso
Presidente da Comissão Eleitoral – Heitor João Lagos

A diretoria da Abramurgem Regional-PR é composta pelos seguintes membros:

EDIÇÃO ESPECIAL - CONGRESSO

Dr. Francisco Luiz Gomide Mafra Magalhães, Presidente da 
Abramurgem Regional-PR
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Em 2011, a Abramurgem dá 
um grande passo rumo ao seu 
crescimento enquanto entidade 
representativa dos profissionais 
que atuam nos serviços de urgên-
cia e emergência de todo o país. 
Tivemos a honra de organizar o 
1º Simpósio Nacional de Medici-
na de Urgência e Emergência, que 
foi realizado neste último mês de 
outubro na acolhedora cidade de 
Curitiba (PR), e integrou a progra-
mação científica do 11º Congresso 

Brasileiro de Clínica Médica. 
Nossa entidade contou com um auditório dedicado especial-

mente à realização das suas atividades, que procuraram trazer à 
discussão temas que abordam, desde o pronto atendimento clí-
nico, até o trauma na emergência, ambos de extrema relevância 
para o dia a dia do profissional da área. A Abramurgem partici-
pou ainda das atividades pré-congresso, promovendo o curso de 
Emergências Médicas Baseado em Casos Clínicos, que teve mais 
de 230 inscritos. 

Pelo empenho, agradeço especialmente ao Prof. Dr. César Al-
fredo Pusch Kubiak, Presidente do 11º Congresso Brasileiro de 
Clínica Médica, sem o qual nada disso teria se tornado realidade. 
Também externo meus sinceros agradecimentos aos integrantes 
da Regional Paranaense da entidade, presidida pelo Dr. Francisco 
Luiz Gomide Mafra Magalhães e ao Prof. Dr. Antonio Carlos Lo-
pes, Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, pelo 
exemplo de humanismo na Medicina e valorização da relação mé-
dico-paciente.

Por fim, fico satisfeito em saber que nosso objetivo foi alcança-
do: conseguimos congregar especialistas, estudantes, residentes, 
médicos e demais profissionais que trabalham nos pronto-socor-
ros e salas de emergência. Foram mais de 5.500 participantes de 
todos os estados brasileiros, motivo de enorme orgulho e estímu-
lo para que nosso próximo evento possa ser ainda melhor e mais 
completo.

Roberto Saad Jr.
Presidente da Abramurgem

Abramurgem rumo ao futuro

LAUEP promove curso de Urgência e Emergência

Nos dias 04 e 05 de novembro a LAUEP, Liga Acadêmica 
de Urgência e Emergência da Universidade do Estado do Pará, 
realizou o módulo básico do 3º Curso Teórico-Prático em Ur-
gência e Emergência, que contou com a participação de 60 
alunos. Os temas abordados foram Semiotécnica do Trauma, 
Medicações Básicas na Urgência, Interpretação do Hemogra-
ma, Radiologia no Pronto Atendimento, RCPC - Atualização 
do Protocolo, Atendimento do Politraumatizado, Injetáveis e 
Técnicas de Síntese.

Associe-se 
www.abramurgem.org.br

Participantes do 3º Curso Teórico-Prático em Urgência e Emergência

CURTAS

- O Presidente da Abramurgem, Prof. Dr. Roberto Saad 
Jr., foi convidado para ministrar palestra sobre o “Futuro 
da Cirurgia Torácica” durante o 14º Congresso Paulista 
de Pneumologia e Tisiologia, que aconteceu de 17 a 20 de 
novembro na Fecomercio, em São Paulo (SP). O evento foi 
promovido pela Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisio-
logia.

- O Prof. Dr. Roberto Saad Jr. ministrou três conferências 
sobre “Controle de Dano em Trauma do Tórax”, “Lesões do 
Diafragma - Tratamento Conservador?” e “Trauma Torácico 
Fechado” durante o Congresso de Trauma do Rio de Ja-
neiro, que aconteceu de 10 a 12 de novembro na sede do 
Colégio Brasileiro de Cirurgiões.  Também participou mesa 
redonda sobre “Capacitação e Ensino no Trauma”.

- De 03 a 06 de novembro foi realizado, em Araguaína 
(TO), o I Congresso Tocantinense de Trauma. O Presiden-
te da Abramurgem, Prof. Dr. Roberto Saad Jr., foi convidado 
especial e proferiu palestra sobre “Avaliação Inicial e Siste-
matização no Atendimento ao Trauma Torácico”.

- De 26 a 29 de outubro aconteceu, em Ribeirão Preto 
(SP), o XII Congresso Nacional de Cirurgia Experimental 
da SOBRADPEC, Sociedade Brasileira para o Desenvolvi-
mento da Pesquisa em Cirurgia. O Prof. Dr. Roberto Saad 
Jr. ministrou aula sobre “Pneumostomia no Tratamento do 
Enfisema Pulmonar Difuso Grave”.
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Abramurgem marca presença durante 11º Congresso Brasileiro de Clínica Médica

A cidade de Curitiba (PR) foi palco da 11ª edição do tradi-
cional Congresso Brasileiro de Clínica Médica, que aconteceu no 
Expo-Unimed/Universidade Positivo de 26 a 29 de outubro de 
2011. O evento, que teve como atividades paralelas o 1º Simpósio 
Nacional de Medicina de Urgência e Emergência, o 5º Congresso 
Nacional das Ligas Acadêmicas de Clínica Médica, a 1ª Jornada 
Nacional de Medicina Diagnóstica e Exames Complementares, e 
o Annual Meeting do Capítulo Brasileiro do American College of 
Physicians, foi marcado pelo recorde de público, contabilizando 
5.525 congressistas inscritos. De acordo com o Prof. Dr. Anto-
nio Carlos Lopes, Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica e Presidente de Honra do Congresso, é a primeira vez 
que um evento desse porte realizado fora de São Paulo recebe um 
número tão grande de participantes. “Pudemos encontrar aqui 
em Curitiba essa infraestrutura maravilhosa que favoreceu em to-
dos os aspectos a realização deste congresso. Estamos impressio-

nados com a organização, qualificada pelo seu zelo aos mínimos 
detalhes”, afirmou.

O evento grandioso ofereceu atividades científicas em 14 au-
ditórios simultaneamente e tratou de temas variados que fazem 
parte da atuação diária do clínico, residente e estudante. A pro-
gramação científica merece destaque pela sua amplitude e tam-
bém por ter incluído temas de interesse do profissional que atua 
nos pronto-socorros e salas de emergência.

Além das palestras e mesas redondas, o evento contou com 
mais de 1.300 trabalhos científicos de tema livre, sendo mais de 
800 selecionados para apresentação oral e através de pôsteres. 
“Creio que o congresso atendeu às necessidades de aprendizado, 
reciclagem, atualização, convivência e troca de experiências entre 
todos os participantes”, avaliou o Prof. Dr. César Alfredo Pusch 
Kubiak, Vice-Presidente da SBCM e Presidente do Congresso. 

Mesa de abertura do 11º Congresso Brasileiro de Clínica Médica

O evento, realizado em Curitiba (PR), reuniu mais de 5.500 congressistasMais de 800 trabalhos de tema livre foram apresentados oralmente e em forma de pôster

Curso de Emergências Médicas Baseado em Casos Clínicos é destaque do primeiro dia de atividades

O dia 26 de outubro, que marcou o início dos trabalhos do 11º Congresso Brasilei-
ro de Clínica Médica, foi dedicado à realização simultânea de cursos pré-congresso. 
Com programação consistente e atualizada, os cursos se caracterizaram pelo sucesso 
de público. Os mais procurados foram “Emergências Médicas Baseado em Casos Clíni-
cos”, com 238 inscritos e “Medicina Ambulatorial”, que teve 184 participantes, seguidos 
por “Grandes Síndromes – Significância Clínica e Desfechos”, cujo público somou 147 
pessoas, “Perícias Médicas”, que teve 104 inscritos, e “Geriatria para o Clínico”, com 76 
participantes.

Curso de “Emergências Médicas Baseado em Casos Clíni-
cos” teve mais de 230 inscritos
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Presidente e Vice da Abramurgem ministram aulas durante programação do congresso

No dia 27 de outubro, o Prof. Dr. Roberto Saad Jr., Presidente da Associação 
Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência, foi um dos convidados especiais 
da programação do 11º Congresso Brasileiro de Clínica Médica. Em um auditório 
lotado e dedicado especialmente para a realização das atividades da Abramurgem, 
o ilustre professor ministrou aula magna sobre “Atendimento ao Politraumatiza-
do”. 

Também esteve presente o Vice-Presidente da entidade, Dr. Hélio Penna Gui-
marães, cuja palestra tratou do tema “Ressuscitação Cardio-Respiratória-Cerebral”, 
e o Dr. Marcio Botter, Editor do Jornal Sala de Emergência, que falou sobre “Manejo 
e Complicações dos Drenos Pleurais – o que os Clínicos Devem Saber?”.

Lançamento de livros integra programação do congresso
O lançamento de três livros marcou o segundo dia de atividades do 11º Congresso Brasileiro de Clínica Médica. O primeiro deles, 

“Ventilação Mecânica para Profissionais de Saúde”, é editado pela Atheneu e escrito pelos doutores Renato Delascio Lopes, Professor 
Adjunto da Divisão de Cardiologia da Duke University, Hélio Penna Guimarães, Vice-Presidente da Abramurgem e Fernando Sabia 
Tallo, Médico Assistente da Disciplina de Clínica Médica da Unifesp. Trata-se de  um  guia  prático  de  ventilação  mecânica  para 
médicos,  residentes  e  plantonistas  de  UTI que visa auxiliar na abordagem prática do paciente.

Além desta obra, foram lançados o “Bularium de Clínica Médica”, editado pelo Grupo Editorial Nacional e certificado pela Socie-
dade Brasileira de Clínica Médica, e o livro “Eutanásia, Ortotanásia e Distanásia – Aspectos Médicos e Jurídicos” (Editora Atheneu), 
que tem como autores o Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, Presidente da SBCM e Diretor da Escola Paulista de Medicina (Unifesp), a 
Dra. Carolina Alves de Souza Lima, Professora de Direitos Humanos da PUC-SP e o Dr. Luciano de Freitas Santoro, Especialista em 
Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público. 

Prof. Dr. Roberto Saad Jr. ministra aula sobre “Atendimento ao 
Politraumatizado”

Bularium de Clínica Médica 
Grupo Editorial Nacional

Sociedade Brasileira de Clínica Médica
1.648 páginas

Ventilação Mecânica para 
Profissionais de Saúde

Editora Atheneu
Autores: Fernando Sabia Tallo, Hélio 

Penna Guimarães e 
Renato Delascio Lopes

Eutanásia, Ortotanásia e Distanásia – 
Aspectos médicos e jurídicos

Editora Atheneu
Autores: Antonio Carlos Lopes, 
Carolina Alves de Souza Lima e 

Luciano de Freitas Santoro
96 páginas

Corporação Musical da Polícia Militar do Paraná apresenta repertório durante cerimônia de abertura 

O 11º Congresso Brasileiro de Clínica Médica teve sua cerimônia de 
abertura oficial realizada na tarde do dia 27 de outubro no Teatro Positivo, 
com capacidade para 2.300 pessoas.  Após a emocionante execução do 
hino nacional, interpretado pela Corporação Musical da Polícia Militar do 
Paraná, foi dada a palavra ao Presidente do Congresso e Vice-Presidente da 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Prof. Dr. César Alfredo Pusch Ku-
biak.  Em seu discurso de abertura, reforçou o fato de que a Clínica Médica 
é complexa, facetada, abrangente e multidisciplinar, sendo a especialidade 
mãe que aglutina todas as demais com as quais tem interface e interação. 

Na mesa diretiva, o Dr. Marcio Botter, Editor do Jornal Sala de Emer-
gência, representou o presidente da Abramurgem, Prof. Dr. Roberto Saad 
Jr. Ao final dos pronunciamentos, a Corporação Musical da Polícia Militar 
do Paraná emocionou aos presentes com a execução de versões contem-
porâneas de canções nacionais e internacionais.

Corporação Musical da Polícia Militar do Paraná se apresenta durante abertura 
do congresso


