
Como parte da políti-
ca de promover formação 
continuada e atualização 
para o profissional que 
atua nos serviços de ur-

gência e emergência do país, a Abramurgem abre inscrições 
para o Curso Prático de Cardiologia na Medicina de Urgên-
cia e Emergência (CARDIGEM), que será realizado em São 
Paulo (SP), no Hotel Travel Inn Live & Lodge, dias 23 e 24 
de agosto. Voltado para médicos, enfermeiros, residentes e 

acadêmicos, o curso tem como objetivo fornecer subsídios 
teórico-práticos na abordagem das principais situações car-
diovasculares, tais como síndromes coronarianas agudas, cri-
ses hipertensivas, arritmias, insuficiência cardíaca e parada 
cardiorrespiratória. Serão 13 horas de atividades certificadas 
pela Abramurgem e também pontuadas pela Comissão Na-
cional de Acreditação da Associação Médica Brasileira. As 
inscrições se encerram em 31/07/2014 através do site:

www.abramurgem.org.br/cardigem. 
As vagas são limitadas!
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Abramurgem abre vagas para Curso Prático de 
Cardiologia na Medicina de 

Urgência e Emergência

No último mês 
de maio, o presi-
dente da Abramur-
gem, Fernando 
Sabia Tallo, esteve 
no Hospital Geral 
Estadual de Bar-
reirinhas, no Mara-
nhão, ministrando 
um treinamento em 

suporte básico de vida para enfermeiros e técnicos de enfer-
magem do centro cirúrgico. A iniciativa é mais uma das pro-
postas da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e 
Emergência, que visa prioritariamente oferecer atualização e 
reciclagem de conhecimentos àqueles que atuam nos prontos-
socorros e salas de emergência de todo o país. 

Presidente da Abramurgem 
ministra treinamento em 

Barreirinhas (MA) Alinhada com a filosofia 
de promover boa qualificação 
e atualização profissional, a 
Sociedade Brasileira de Clíni-
ca Médica Regional-RJ, com 
apoio da Abramurgem, realiza 
este ano a 5ª edição do Con-
gresso de Medicina de Urgên-
cia e a 9ª edição do Congresso 
de Clínica Médica do Estado 
do Rio de Janeiro. Os eventos 
acontecem no Centro de Con-

venções do Colégio Brasileiro de 
Cirurgiões, no Rio de Janeiro (RJ), de 28 a 30 de agosto, ocasião 
na qual serão discutidos temas de relevância para o dia a dia 
do clínico em seu consultório. “O Clínico continua sendo um 
referencial que pode resolver em torno de 70% dos casos, sem 
a necessidade de encaminhar o paciente a um especialista. Por 
isso, engana-se quem entende a tecnologia como o único pilar da 
medicina contemporânea”, completa o presidente do congresso, 
Luiz José de Souza.  

RJ promove Congresso de 
Medicina de Urgência
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EDITORIAL

Depender exclusivamente do Sistema 
Único de Saúde (SUS) é mais do que um 
desafio, é um calvário para cerca de 150 
milhões de brasileiros. O caos da assis-
tência é diariamente retratado em rádios, 
emissoras de TV, jornais e demais mídias. 

Àqueles que dizem que as coisas não 
são bem assim, mais um dado concreto 
foi apresentado dias atrás. Um levanta-
mento do Conselho Federal de Medicina 

em parceria com a Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados (CDHM) mos-
tra, mais uma vez, a face cruel do atendimento no SUS. 

Segundo o CFM, a crise das urgências e emergências é sis-
têmica e faltam leitos de Unidade de Terapia Intensiva. São pro-
blemas que estão ferindo a dignidade e os direitos dos cidadãos 
brasileiros, previstos na Constituição Federal.

Na saúde o subfinanciamento crônico é denunciado há anos 
por vários setores da sociedade e particularmente pelas represen-
tações médicas, como a Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
(SBCM), da qual sou presidente. 

Faz décadas que a iniciativa privada investe mais recursos na 
área do que o Estado. A saúde recebe 8,4% do chamado produto 
interno bruto (PIB), Deste montante, 55% são privados (e bene-
ficiam cerca de 46 milhões de pessoas) e 45%, públicos – para 
as demandas de todos os 200 milhões de brasileiros. O Governo 
Federal progressivamente reduz a destinação de verbas ao setor, 
enquanto estados e municípios aumentam. Houve época em que 
a União chegava a destinar 80% dos recursos públicos para a 
saúde e hoje aplica apenas 45%. 

Por outro lado, os tubarões da assistência suplementar enri-
quecem às custas da doença alheia. Há planos de saúde que co-
bram mensalidades altíssimas dos pacientes e criam todo o tipo 
de empecilhos quando eles necessitam de tratamento. 

Talvez alguém venha dizer que o caminho para sair da crise 
é o da parceria público-privada. De fato, o conceito das chamas 
PPPs é interessante: por meio de administrações mistas, ofertar 
à máquina governamental a mesma agilidade, resolubilidade e 
competência que marcam as melhores instituições particulares, 
neste caso, mais especificamente os hospitais.

 Temos mesmo atualmente uma série de bons exemplos de 
gestão, em particular de hospitais universitários, que poderiam 
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EXPEDIENTE

O público, o privado e o mal administrado

ajudar a melhorar a realidade da saúde no país. O problema é que 
também o terreno das PPPs vem sendo contaminado pela incom-
petência administrativa e o vírus dos favores políticos. 

Recentemente o Ministério Público Estadual de São Paulo 
suspendeu a assinatura de um convênio entre a Prefeitura e um 
hospital particular de ponta para administrar uma instituição da 
periferia. A justificativa é a de que o processo estava repleto de 
irregularidades. 

Esses despropósitos ocorrem também por falta de transparên-
cia. Se o poder público pretende colocar algum bem da sociedade 
sob administração privada, deve fazê-lo em concorrência limpa, 
com condição de igualdade a todos, com responsabilidade e aus-
teridade fiscal. 

Óbvio que todo o processo está errado. Para começar, quando 
se coloca um bem público em concorrência para eventual gestão 
privada, cabe ao Estado entregá-lo em boa condição. Afinal, a 
oferta não é para que alguém venha a fazer o papel da constru-
ção civil erguendo paredes e rebocando muros. O que se quer em 
situações como essas é uma adequada administração para que a 
função social de tal bem seja realmente efetiva. 

Pelos princípios da cidadania e da boa gestão, temos que tratar 
a PPP como um novo bem da comunidade. Valorizá-la em seus 
pilares fundamentais: a boa gestão, a eficiência dos serviços, a 
excelência do atendimento e a transparência no gasto do dinheiro 
público. Jamais admitiremos que interesses questionáveis pos-
sam macular ainda mais patrimônios que são coletivos, de todos 
nós. 

Antonio Carlos Lopes, presidente do Conselho Fiscal da 
Abramurgem e presidente da SBCM

Nos dias 30 e 31 de 
maio, Regional-PR re-
alizou, na Associação 
Médica do Paraná, em 
Curitiba, o 7º Congres-
so Paranaense de Me-
dicina de Urgência e 
o 12º Congresso Para-
naense de Clínica Mé-
dica. Os eventos con-
taram com a presença 
de 750 pessoas entre 
palestrantes, médicos e 

acadêmicos vindos de todas as regiões do país. 
A programação científica foi elaborada de forma bastante 

criteriosa, buscando abordar temas de grande relevância para a 
prática médica diária. “O que procuramos foi chamar a atenção 
dos congressistas para a compreensão fisiopatológica das grandes 
síndromes e, em especial, para a terapêutica clínica atualizada, 
permitindo a discussão crítica dos novos consensos e diretrizes”, 
afirmou o presidente do evento, César Alfredo Pusch Kubiak. 

Curitiba recebe 750 participantes 
para 7º Congresso Paranaense de 
Medicina de Urgência

Comissão organizadora recebe alunos da Liga 
Acadêmica de Clínica Médica da UNINGÁ
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No dia 12 de abril foi reali-
zada, na cidade de Campos dos 
Goytacazes, no Rio de Janeiro, 
uma nova edição do Curso Prá-
tico de Eletrocardiograma na 

Medicina de Urgência e Emergência (EMURGEM). Ministra-
do pelo secretário nacional da Abramurgem, Roberto de Moraes 
Jr, o curso tem como objetivos gerais fornecer subsídios teóri-
cos e práticos para a análise segura do eletrocardiograma nas 
situações de urgência e emergência. Os quase 160 participantes 
tiveram oportunidade de desenvolver habilidades na interpre-
tação dos achados de um traçado eletrocardiográfico normal e 
no caso de arritmias, além de discutir aspectos relevantes das 
alterações eletrocardiográficas observadas nas síndromes coro-
narianas agudas, na parada cardiorrespiratória e nas situações 
ditas especiais, como hipotermia, distúrbios eletrolíticos, trom-
boembolismo pulmonar, DPOC e marca-passo.

Curso EMURGEM é realizado no Rio 
de Janeiro

Nos dias 24 e 25 de maio deste ano foi realizada, na cida-
de de Ceres, interior do Estado de Goiás, mais uma edição do 
Curso Básico de Ventilação Mecânica na Urgência e Emergên-
cia (VMURGEM). O curso foi ministrado pelo presidente da 
Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, na Faculdade de Ciências e 
Educação (FACER) e reuniu 22 participantes. 

A Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica realizará novos concursos para 
aquisição do Título de Especialista em 
Clínica Médica e Certificado na área de 
Atuação em Medicina de Urgência. Os próximos exames se-
rão aplicados dias 08 de novembro em Curitiba (PR), após 
o 5º Curso de Aperfeiçoamento em Clínica Médica, 04 de 
setembro em Goiânia (GO) e 25 de outubro em Blumenau 
(SC).

Para se inscrever acesse www.sbcm.org.br 

Inscrições para concursos em 
Curitiba, Goiânia e Blumenau

Estão abertas 
as inscrições para 
uma nova edição 
do Curso Básico 
de Ventilação Me-
cânica na Urgência 
e Emergência a ser 
promovida nos dias 

06 e 07 de setembro deste ano no Anfiteatro Mesanino do Hos-
pital de Base de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. 

Para saber mais, ligue para (17) 3201-5000 ramal 1608. As 
vagas são limitadas.

Inscrições abertas para curso VMURGEM 
em São José do Rio Preto (SP)

Nova edição do VMURGEM é 
promovida no município de Ceres (GO) 

Presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, ministra Curso VMURGEM em Ceres 
(GO)

Curso de Eletrocardiograma
na Urgência e Emergência

No último dia 28 de abril aconteceu, na cidade paulista de 
Votuporanga, uma nova edição do EMURGEM – Curso de Ele-
trocardiograma na Urgência e Emergência. Com duração de 8 
horas, contou com a presença de 39 participantes entre médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas e acadêmicos

Caso deseje participar do próximo curso EMURGEM, entre 
no site www.abramurgem.org.br e preencha o formulário de 
interesse.

Votuporanga (SP) também promoveu 
Curso EMURGEM

Acontece, nos dias 18 e 19 de 
setembro, em São Paulo, a 11ª 
edição do Fórum Internacional de 
Sepse, promovido pelo Instituto 
Latino-Americano de Sepse. Com 

apoio da Abramurgem, o evento irá receber especialistas da 
França, Chile e Portugal para debater abordagens, diretrizes e 
pesquisas envolvendo o tema. De acordo com Flávia Ribeiro 
Machado, médica intensivista da EPM/Unifesp e vice-presi-
dente do ILAS (Instituto Latino-Americano da Sepse), a Sepse 
Grave leva a óbito 48,01% dos pacientes incluindo todos os 
hospitais envolvidos, enquanto que a média mundial gira em 
torno de 30,8%.

Os principais temas abordados durante o evento serão: dis-
função cardiovascular, pneumonia associada a ventilação mecâ-
nica, controle térmico, tratando disfunção orgânica,  resistência 
bacteriana no contexto da sepse, o que significa a hiperlactate-
mia?, albumina: arma útil e custo efetiva, novos alvos terapêu-
ticos, sobrevivendo a sepse, monitorando a sepse, infecção res-
piratória: a maior vilã, uso de terapias anti-inflamatórias, novos 
aspectos na fisiopatologia da sepse e gerenciando a atenção ao 
paciente séptico.

Mais informações pelo site www.forumsepse.com.br/2014.

Abramurgem apoia XI Fórum 
Internacional de Sepse



4 Sala de Emergência

Quase 300 participantes 
vindos das mais variadas 
regiões do país lotaram o 
espaço de convenções do 
Hotel Travel Inn Live & 
Lodge, em São Paulo, para 

o VI Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica, 
que contou com o apoio da Abramurgem. Realizado de 19 a 
23 de maio, o curso de imersão trouxe importantes e atuais 
discussões sobre temas relevantes ao dia a dia do clínico, 
que teve a chance de complementar sua formação com in-
formações sobre novos tratamentos e ferramentas diagnós-
ticas desenvolvidos no Brasil e no exterior. 

A cerimônia de abertura, realizada na manhã do primeiro 
dia, contou com a presença do presidente da SBCM, Anto-
nio Carlos Lopes, e do seu diretor, Mario da Costa Cardoso 
Filho. Dando início aos trabalhos, Lopes discursou sobre a 

história da entidade que, 
em 2014, completa 25 
anos de vida, apontando 
suas principais conquis-
tas e avanços acumula-
dos durante o período.

Outro destaque foi 
a presença do ilustre 
pesquisador, Dr. Renato 
Delascio Lopes, profes-
sor associado da Divisão 
de Cardiologia da Duke University (Durham - USA). Ele, 
que também é diretor do Departamento de Validação de 
Eventos Clínicos (CEC) e diretor associado do Programa 
de Fellowship do Duke Clinical Research Institute (DCRI), 
ministrou aula sobre novas drogas para Fibrilação Atrial e 
Anticoagulação. 

Curso de Reciclagem em Clínica Médica é sucesso de público

Nesta edição, o SE teve a 
honra de entrevistar Haroldo 
Ferreira da Silva Junior que, 
além de presidente da Abra-
murgem Regional-RN, é ge-
rente do SOS Unimed Natal, 
especialista em Medicina Des-
portiva e Medicina de Tráfego 
e membro titular do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões. Entre 
suas tantas atividades, também 

atua como médico do Comitê Paralímpico Brasileiro e, 
por ocasião da realização da Copa do Mundo no nosso 
país, foi incumbido pela diretoria da Unimed Natal a co-
ordenar o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Móvel 
durante todos os jogos e treinos realizados na capital do 
Estado do Rio Grande do Norte. Sobre a experiência Silva 
Jr. Afirmou: “apesar do gigantismo do evento, o desempe-
nho da equipe motivou grandes elogios do Comitê Orga-
nizador Local (COL) da FIFA, quando foram fiscalizadas 
as UTIs móveis durante a permanência do Vice-Presiden-
te do EUA, Sr. Joe Biden, nas dependências da Arena das 
Dunas. Realmente foi uma grande experiência”.

Como funcionou na prática a logística do serviço 
de APH durante os jogos e treinos da Copa do Mundo 
realizados em Natal?

Silva Jr. - Ficou sob a nossa responsabilidade prestar 
assistência aos quatro jogos e quatro treinos realizados na 
“Arena das Dunas”. Também cuidamos dos quatro trei-
nos promovidos nos campos da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte e ABC Futebol Clube, além de ter 
dado assistência aos três hotéis onde ficaram hospedadas 
as seleções, dirigentes e dignatários. Coube à Gerência de 
Prevenção de Saúde da Unimed Natal, a responsabilidade 
pelo APH fixo com cinco ambulatórios instalados nas ar-
quibancadas e outros três ambulatórios da FIFA.

Quantos profissionais estiveram envolvidos? De 

quais especialidades?
Silva Jr. - Foram envolvidos diretamente na assistên-

cia do APH móvel 17 médicos intervencionistas de diver-
sas especialidades, 13 enfermeiros e 13 condutores-socor-
ristas. Em cada equipe havia alguém com alguma fluência 
em inglês, além de toda uma estrutura administrativa de 
apoio.

Qual a estrutura disponível?
Silva Jr. - Foram disponibilizadas seis equipes de su-

porte avançado e duas de suporte básico. Durante a pre-
paração da equipagem, tivemos dificuldades em adquirir 
equipamentos extras como cardioversores, DEAs, ven-
tiladores, oxímetros, etc., por conta da indisponibilidade 
no comércio local, o que nos obrigou a conseguir em ou-
tros Estados. Houve a necessidade de locarmos dezenas 
de aparelhos de radiocomunicação, além da logística de 
alimentação. Enquanto nos preparamos para oferecer um 
atendimento de alto padrão, foi grande o contraste das 
condições oferecidas pela rede pública, a saber: os dois 
tomógrafos dos três principais prontos-socorros da capital 
encontravam-se quebrados e, em um desses, o aparelho de 
raio-X e o ultrassonógrafo também estavam danificados. 
Isso sem levar em conta a já rotineira presença de macas 
com pacientes pelos corredores, além da carência de insu-
mos e pessoal. 

Quantos foram os atendimentos realizados?
Silva Jr. - O SOS Unimed realizou 13 atendimentos/

remoções envolvendo quedas, entorses, fraturas, insola-
ção, diarreia com desidratação, cólica nefrética, IAM, sus-
peita de malária em um estrangeiro oriundo de Manaus/
AM e ameaça de parto prematuro. Nos dias que antecede-
ram aos jogos, atendemos também um surto psicótico em 
um operário de uma empresa terceirizada. Os ambulató-
rios atenderam 437 ocorrências diversas, estabilizando os 
solicitantes na própria arena. No total, a Unimed Natal en-
volveu 149 colaboradores no atendimento direto junto aos 
torcedores durante os jogos da Copa do Mundo da FIFA.

ENTREVISTA - Haroldo Ferreira da Silva Jr.

Mesa de abertura do VI Curso Avançado de 
Reciclagem em Clínica Médica, composta 
pelo presidente da SBCM, Antonio Carlos 
Lopes, e pelo diretor da entidade, Mario da 
Costa Cardoso Filho


