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Abramurgem apoia mobilização das entidades 
contra vinda de médicos estrangeiros 

No último dia 26 de junho aconteceu, na sede da Associa-
ção Médica Brasileira, em São Paulo, uma importante reunião 
com representantes das principais entidades médicas nacio-
nais e regionais (conselhos, sindicatos, sociedades, associa-
ções, 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 

vão trabalhar sem concurso, sem validação de 
diploma e sem poder deixar o local de trabalho 
sob o risco de serem expatriados”, disse Geral-
do 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 con-
dições de trabalho em hospitais junto ao Con-
selho 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 ina-
ceitável. Do total empenhado, R$ 8,3 bilhões foram inscri-
tos 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 Fe-
deral 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 informa-
ções”, 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 des-
tinado à saúde, além da regulamentação de uma carreira de 
Estado para médicos - semelhante ao que acontece em seg-
mentos do Judiciário – conforme preconiza a PEC 454.

Foto: AMB
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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 7 novos cursos ainda este 
ano. São eles: Cardiologia na Urgência e Emergência 
(CARDIGEM), Acesso à Via Aérea na Urgência e 
Emergência (VIAMURGEM), Radiologia na Urgência 
e Emergência (RADMURGEM), Trauma na Urgência e 
Emergência (TMURGEM) e Pré-Hospitalar na 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 teórico-práticos. A iniciativa te o 
potencial de gerar melhorias na qualidade do atendimento 
médico prestado ao 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.

Abramurgem prepara 
lançamento de 7 novos 

cursos

No último dia 29 de maio 
o presidente da Abramur-
gem, Fernando Sabia Tallo, 
participou de reunião com o 
Secretario Adjunto da Segu-
rança Pública do Estado de 
São Paulo, Antonio Carlos da 
Ponte. O objetivo da audiên-
cia foi consultar a Abramur-
gem sobre a resolução que 
estabelece parâmetros aos 
policiais que atendem ocor-
rências de lesões corporais 
graves, homicídio, latrocínio 
e extorsão mediante seques-
tro com resultado de morte. 

“É louvável o poder público ouvir a sociedade. E nós da 
Abramurgem buscaremos auxiliar no que for preciso para 
o aperfeiçoamento do texto”, declarou Tallo que aprovei-
tou a ocasião para apresentar uma proposta da entidade 
visando o treinamento da corporação da polícia militar de 
todo o Estado. “Possuímos em nosso quadro associativo 
professores e doutores de importantes faculdades de me-
dicina de São Paulo que poderiam colaborar neste proje-
to”, completa. 

Fernando Tallo tem audiência com 
Secretário de Segurança Pública

Antonio Carlos da Ponte, 
Secretário Adjunto da Segurança 
Pública do Estado de São Paulo
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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 Interna-
cional de Medicina de Ur-
gência e Emergência. O 
evento, que ocorre simul-

taneamente 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. 

Destaques

Mais dois convidados internacionais estão confirmados no 
12º Congresso Brasileiro de Clínica Médica. Do Chile virá o 
oftalmologista e professor titular da Universidade do Chile, 
Miguel Kottow, além do argentino Alberto Bolgiani, chefe de 
equipe da Unidade de Quei¬mados da Fundação BENAIM 
de assistência e prevenção de queimaduras. Bolgiani é ainda 
professor titular do Curso de Cirurgia Plástica da Universida-
de do Salvador, de Buenos Aires, e presidente da Federação 
Latino-Americana de Queimaduras. 

Entre os convidados nacionais, destacamos a participação 
do Prof. Dr. Roberto Saad Ju¬nior, professor titular de Ci-
rurgia Torácica da Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo. De Porto Alegre, o con-
gresso também recebe o Prof. Dr. Bruce Duncan, professor 
de Epidemiologia da UFRGS, formado pela John Hopkins 
University, e autor do livro “Medicina Ambulatorial - Con-
dutas de Atenção Primária Baseadas em Evi¬dências”. Par-
ticipam ainda do evento, o Prof. Dr. Celmo Celeno Porto, 
autor dos livros “Exame Clínico” e “Semiologia Médica” e 
o Prof. Dr. Leandro Zimerman, doutor em Cardiologia e Ele-
trofisiologia Cardíaca pela Duke University.

Cursos pré-congresso

Devido à grande procura, o 12º Congresso Brasileiro de 
Clínica Médica 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 Certifi-
cado 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 Ale-
gre.  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

Congresso se destaca pela 
sustentabilidade

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.

Engajadas nas discussões sobre o meio ambiente e o fu-
turo 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 reci-
clados 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 po-
derá ser plantado e germinado após a utilização no evento. 
Por fim, foi firmado um convênio com a Cooperativa de Ca-
tadores 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 entida-
des”, afirma o presidente da SBCM, Antonio Carlos Lopes.

A Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica e a Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência ti-
veram uma preocupação especial na or-
ganização do 12º Congresso Brasileiro 
de Clínica Médica: a sustentabilidade. 
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No último dia 11 de maio o 1º Secretário 
da Abramurgem, Roberto de Moraes Jr, parti-
cipou 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-coor-
denador 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 estru-
tural e funcional, carente de recursos huma-
nos qualificados”, afirma. De acordo com ele, 
a entidade já traçou algumas metas a serem 
conquistadas ainda em 2013, tais como a re-
alização do 2º Simpósio Nacional de Urgên-
cia e Emergência agregando, em especial, o 
Curso VMURGEM, além da divulgação da 
Regional entre médicos, fisioterapeutas, en-
fermeiros e demais profissionais que atuam 

Inaugurada nova  
regional no Rio 


