
No último dia 6 de agosto, Fernando Sabia Tallo, presi-
dente da Abramurgem, defendeu sua dissertação de mestrado 
que propôs traçar um perfil completo dos médicos que atuam 
no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no 
Brasil. Participaram da pesquisa 902 médicos dos núcleos de 
estudo e pesquisa (NEPs) das centrais do SAMU de 21 capi-
tais brasileiras e do Distrito Federal. 

Os dados obtidos na pesquisa de autoavaliação, realizada 
por meio de um questionário, revelaram que cerca de 62,4% 
dos médicos apresentam dificuldade em atendimento pediá-
trico emergencial. Outros 42,8% afirmaram ter deficiência no 
atendimento de urgência psiquiátrica. Um dado importante, 
também ressaltado, é que as doenças cardiorrespiratórias são 
a maior demanda das ambulâncias, porém, cerca de 27% dos 
entrevistados disseram ter dificuldade em atender este tipo de 
ocorrência.O presidente da Abramurgem avalia estes resul-
tados como decorrência do conteúdo programático e cargas 
horárias existentes nas instituições de ensino médico que não 
garantem a qualidade do aprendizado. A disciplina de APH 
(Atendimento Pré Hospitalar), por exemplo, é ministrada em 
apenas 15% das faculdades brasileiras. Deste modo, para um 
médico estar capacitado a atuar no atendimento às urgências 
e emergências são necessárias 170 horas de curso comple-
mentar oferecido pelo SAMU, o que nem sempre é cumpri-
do. A pesquisa detectou que 49,1% dos médicos não tiveram 
disciplina de trauma e/ou pré-hospitalar durante a graduação; 
22% não realizaram nenhum curso de capacitação e 90% não 
participaram de treinamentos específicos do SAMU.

Outro aspecto considerado é que a alta rotatividade dos 
profissionais gera uma grande demanda para trabalhar em 
ambulâncias, prorrogando, assim, a capacitação médica em 
detrimento do atendimento de excelência.  Dos médicos pes-
quisados, apenas 11,8% atuavam exclusivamente na medicina 
pré-hospitalar, sendo que 27,1% deles estavam há menos de 1 

ano no serviço. Os 88,2% restantes tinham outros empregos 
para complementar a renda – 63% dos entrevistados declara-
ram estar insatisfeitos neste quesito. “A falta de investimento, 
de um plano de carreira e de boa remuneração não criam vín-
culo com os médicos e prejudicam a formação de uma identi-
dade para o serviço de atendimento de urgência e emergência. 
A solução para reverter este quadro é uma reforma estrutural 
no currículo educativo e, em seguida, a definição de regras 
rígidas para a contratação e para que este médico seja capaci-
tado, treinado e, então, esteja apto a atender a população em 
ambulâncias”, observa Tallo. 

Por outro lado, o domínio com maior pontuação é o de 
capacidade funcional, com 87,5% e a maioria dos médicos, 
64,4%, declarou-se satisfeita por trabalhar no SAMU. No Rio 
de Janeiro o resultado surpreendeu: todos os médicos eram 
concursados sob a gestão da Corporação dos Bombeiros, 
possuíam especialidade e contavam com mais de 5 anos de 
experiência. “Eles fazem um trabalho muito sério, com base 
no modelo norte-americano, que serve de exemplo para todo 
País”, diz o presidente da Abramurgem, concluindo: “O bom 
do SAMU é que ele consegue diagnosticar e identificar a me-
lhor referência em hospital. Ter um médico regulador tam-
bém é um aspecto positivo, pois mais de 50% das ocorrências 
telefônicas são resolvidas por aconselhamento telefônico”.
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EDITORIAL

Nós que não somos companheiros, 
bolsistas, cotistas, bairristas, “mensa-
leiros”, comissionados, diretores da Pe-
trobrás, políticos, presidentes de ONGs, 
sindicatos, bancos, certos empreiteiros.   

Nós que não somos metamorfoses 
ambulantes, desmemoriados, analfa-
betos funcionais. Nós que não temos 
como dizer que não sabíamos de nada e 
que sempre fomos obrigados a exercer 
uma atividade na vida e não enriquece-

mos com a política.   
Estou me referindo a nós, que não temos a oportunidade de 

chorar a morte de um adversário político em seu enterro, nem 
parecemos abutres posando para as câmeras sobre o féretro.       

Eu digo “nós” e não me refiro a personalidades políticas e 
corporativas, além de outros companheiros de luta que dizem ter 
longa trajetória de serviços prestados ao povo e que estão ama-
siados com o governo e sua luta pela reeleição.    

Eu me refiro a nós, a eleita elite branca do PT... Nós, ini-
migos do povo, patifes rancorosos e misantropos exauridos de 
impostos. Proprietários burgueses, os “com teto” que são o que 
são por conta do seu maldito trabalho e da maldita meritocracia: 
médicos, engenheiros, advogados, arquitetos, metalúrgicos, pro-
fessores e os que dizem não à situação política atual. 

Os sem água, sem segurança, sem saúde pública, sem can-
didatos, sem negociatas, sem ajuda moradia, sem auxílio terno, 
sem auxílio combustível, sem empréstimos generosos do BN-
DES, sem  14º salário, sem direito a gordas aposentadorias com-
pulsórias por conduta sórdida, sem estrela no peito.

Eu me refiro a nós os sem condenação por corrupção, sem 
dólares na cueca, que não estamos envolvidos com a formação 
de quadrilha e o peculato. Sem vocação para “criminoso herói”, 
sem oração da propina, sem Papuda.    

E por ironia, sem heróis brancos. Nosso herói é negro. Joa-
quim, levado por Nabucodonosor ao cativeiro.   

Nós lemos Reinaldo Azevedo, Arnaldo Jabor, Demétrio 
Magnoli, Guilherme Fiúza, Augusto Nunes, Diogo Mainardi, 
Lobão, Danilo Gentili, Marcelo Madureira e outros. Nós sabe-
mos de parcela suficiente. E nós não suportamos mais.

Fernando Sabia Tallo, presidente da Abramurgem
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EXPEDIENTE

Nós e “eles”

Alunos da primeira turma do Cardigem, realizado em São Paulo

Nos dias 23 e 24 de agosto ocorreu a primeira edição do Curso 
Prático de Cardiologia na Medicina de Urgência e Emergência 
(Cardigem), realizado no Hotel Travel Inn Live & Lodge, em São 
Paulo (SP). Voltado para médicos, enfermeiros, residentes e aca-
dêmicos interessados na atualização profissional na área de ser-
viços de urgência e emergência, o curso atraiu 22 profissionais, 
preenchendo todas as vagas disponibilizadas.

“O Cardigem superou as expectativas e obtivemos um resul-
tado muito satisfatório, pois conseguimos contemplar de forma 
ampla as necessidades dos clínicos e emergencistas vindos de di-
versas regiões do País”, analisa Roberto de Moraes Jr., secretário 
nacional da Abramurgem. 

Nesta primeira edição, o foco do curso foi fornecer conteúdo 
teórico-prático na abordagem das principais situações cardiovas-
culares, tais como síndromes coronarianas agudas, crises hiper-
tensivas, arritmias, insuficiência cardíaca e parada cardiorrespi-
ratória. Segundo Moraes Jr., as simulações práticas e as mesas 
de discussão sobre casos clínicos foram os pontos altos do cur-
so, rendendo elogios e pedidos dos alunos para a ampliação das 
abordagens na segunda edição do Cardigem a partir da inclusão 
de dois novos temas: embolia e tromboembolismo. 

Desta forma, a próxima edição, prevista para acontecer em 
breve, deverá contar com duas horas extras de atividades, tota-
lizando 15 horas de curso. Toda programação do Cardigem foi 
certificada pela Abramurgem e também pontuada pela Comissão 
Nacional de Acreditação da Associação Médica Brasileira. 

Abramurgem realiza 1ª edição do 
Cardigem 

Secretário nacional da Abramurgem, Roberto de Moraes Jr., ministra aulas durante o curso
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De 18 a 21 de outu-
bro, a Associação Mé-
dica de Minas Gerais 
sediará o VIII Congres-
so Mineiro de Clínica 
Médica, o IV Congres-

so Mineiro de Urgência e Emergência, II Congresso Mineiro 
de Medicina Hospitalar e o I Congresso da Liga Acadêmica de 
Clínica Médica, que abordarão o tema “Quero ser seu Médico 
– Ser Referência, Ser Pleno, Ser Clínico”. O evento também 
oferecerá o curso desenvolvido em parceria da SBCM Regio-
nal-MG com a Abramurgem Regional-MG:  “Neurologia para 
o Clínico no Pronto-Socorro”.

Saiba mais em: clinicamedica.org.br.

VIII Congresso Mineiro de Clínica 
Médica acontece em BH com curso 
de Neurologia no Pronto-Socorro

A 9a edição do Simpósio In-
ternacional de Esterilização e 
Controle de Infecção Hospitalar  
acontecerá no Palácio das Con-

venções do Anhembi em São Paulo, entre os dias 17 e 20 de 
Setembro. O evento é realizado pela Associação Brasileira 
de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anesté-
sica e Centro de Material e Esterilização – SOBECC que 
este ano destacará o tema “Inovação e Liderança: os rumos 
da enfermagem na Central de Material e Esterilização”. O 
objetivo é promover um amplo debate sobre boas práticas, 
tendências e inovações em esterilização e controle de infec-
ções hospitalares. Para contemplar o tema, a programação 
contará com a participação do engenheiro Paulo Roberto 
Laranjeira que ministrará uma palestra sobre a necessida-
de de treinamento e educação formal para o profissional  
da área de processamento de esterilizáveis no dia 18, das 
14h30 às 15h30.

Mais informações: www.sobecc.org.br

Simpósio Internacional de Esterilização e 
Controle de Infecção Hospitalar

Acontece, nos dias 18 e 19 de se-
tembro, 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-presidente do ILAS 
(Instituto Latino-Americano da Sepse), a Sepse Grave leva a 
óbito 48,01% dos pacientes incluindo todos os hospitais envol-
vidos, enquanto que a média mundial gira em torno de 30,8%.

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

Abramurgem apoia XI Fórum 
Internacional de Sepse

ENFERMAGEM

O XVII Congresso de Clínica Médica do Estado de 
Goiás acontecerá do dia 30 de outubro a 1º de novembro no 
CREMEGO, em Goiânia. O objetivo é discutir o uso racional 
de exames complementares e os rumos de tratamentos mais 
sofisticados. “Durante o curso de Medicina é ensinado o 
processo que leva ao diagnóstico das doenças e como valorizar 
os diversos procedimentos para essa finalidade. Importantes 
são o treinamento em serviço e o juízo crítico que considera 
os aspectos éticos, a eficiência e os custos de métodos que vão 
determinar as atitudes a serem tomadas. Como consequência do 
diagnóstico mais apurado, a terapêutica terá melhor resultado”, 
afirma o presidente do evento, Nilzio Antonio da Silva.

Inscrições pelo site clinicamedicagoias.com.br/inscricoes

Abertas inscrições para congresso 
em Goiânia

Agosto foi o mês de lançamen-
to do livro “Ventilação Mecânica 
na  Urgência e Emergência - Uma 
Abordagem para o Clínico” (Editora 
Atheneu, 234 págs.), mais um volu-
me da série Emergências Clínicas 
Brasileiras. A obra tem coautoria de 
Fernando Sabia Tallo, médico assis-
tente da UTI da Disciplina de Clí-
nica Médica da Escola Paulista de 
Medicina e presidente da Abramur-
gem, Leticia Sandre Vendrame, es-
pecialista em clínica médica e tera-
pia intensiva adulto e coordenadora 

da UTI da Clínica Médica da Unifesp e Renato Delascio Lopes, 
pós-doutorado na Duke University, professor livre-docente da 
disciplina de cardiologia da EPM e diretor executivo do Instituto 
Brasileiro de Pesquisa Clínica (BCRI).

O livro surgiu da necessidade de sanar dúvidas e dificul-
dades mais frequentes ao médico socorrista. E ao utilizar uma 
linguagem simples e direta ao tratar de temas como “acesso às 
vias aéreas na emergência” ou “aspectos de ventilação mecânica 
neonatal”, “Ventilação Mecânica na  Urgência e Emergência” 
torna-se um guia prático sobre os conceitos básicos para assis-
tência respiratória segura do paciente grave. Fundamental para 
complementar a formação médica e garantir a boa prática nos 
atendimentos de emergência. 

Próximos lançamentos da série Emergências Clínicas Brasi-
leiras: “Atendimento às Urgências e Emergências Psiquiátricas 
no Pronto-Socorro” e “Urgências Oncológicas no Pronto-Socor-
ro” (que terão lançamento durante o Congresso Mineiro de Clí-
nica Médica) e “Urgências Neurológicas” (que será lançado em 
outubro durante o Congresso Catarinense de Clínica Médica).

Lançado novo guia prático de 
Ventilação Mecânica na Urgência
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A Abramurgem e a Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica (SBCM) lançam, com realização da AC Farma-
cêutica, o Programa de Educação Continuada de Capaci-
tação em Urgência & Emergência (Urgem). O projeto tem 
a coordenação geral de Fernando Sabia Tallo, presidente 
da Abramurgem, e de Oswaldo Fortini Levindo Coelho, 
presidente da Abramurgem Reginal-MG e da SBCM Re-
gional-MG. A coordenação pedagógica ficou a cargo dos 
professores Antonio Carlos Lopes, da Unifesp, Roberto 
Saad Júnior, da Santa Casa de São Paulo, e Renato De-
lascio Lopes, da Duke University. O corpo docente foi es-

truturado com profissionais de 15 estados brasileiros e do 
Distrito Federal como organizadores e colaboradores para 
a construção dos 14 módulos. 

Temas fundamentais no contexto das urgências e emer-
gências serão abordados. Entre eles, avaliação e conduta 
no pronto-socorro, dor torácica, síndromes coronárias agu-
das, abordagem da insuficiência cardíaca aguda, trombo-
embolismo pulmonar, atendimento a sepse, para citar al-
guns. Oswaldo Fortini Levindo Coelho esclarece a seguir 
alguns pontos que motivaram a criação do curso à distân-
cia e revela as expectativas com o lançamento.

Novo curso online de capacitação em urgência e emergência 

O que um curso como este re-
presenta para a Abramurgem?

Coelho - Desde sua criação, a 
Abramurgem se preocupa com a 
capacitação de médicos que tra-
balham nos serviços de Urgência 
e Emergência e vem desenvolven-
do cursos presenciais e à distância 
para qualificar cada vez melhor 
estes profissionais, carentes de for-
mação específica na área. Estamos 

convencidos de que o Urgem ajudará bastante a comple-
mentar a formação destes profissionais. 

Faltam especialistas em urgência e emergência 
com formação acadêmica específica no Brasil?

Coelho - Sim e essa é a primeira vez que uma asso-
ciação tem a iniciativa de criar um curso com mais de 90 
horas de duração e capaz de reunir médicos especialistas 
em Urgência e Emergência de 15 regiões brasileiras para 
desenvolver o assunto. Acredito que a educação médica 
deve ser permanente e os cursos de atualização funcio-
nam para aprimorar o conhecimento nas diversas áreas da 
medicina, muitas vezes complementando e dando mais 
segurança sobre determinado tema.

Um curso no formato à distância colabora para 
atingir um número maior de médicos?

Coelho - O curso surgiu exatamente da necessidade 
de atingirmos um grande número de interessados pela 
Urgência e Emergência proporcionando uma educação 
continuada, que deverá ser atualizada periodicamente. 
Existe ainda uma grande preocupação com o fato de que 
congressos e reuniões científicas sobre o assunto estarem 
sempre associados aos grandes centros urbanos e metró-
poles. A plataforma é uma forma de socializar a informa-

ção, permitindo que médicos de regiões distantes, do inte-
rior do País, possam acessá-las mais facilmente.  

Qual a sua opinião sobre a formação médica no 
Brasil?

Coelho - Há alguns anos estudo este tema e vejo com 
muita preocupação as propostas de mudanças anunciadas 
pelas novas Diretrizes Curriculares para graduação em 
medicina que baseia-se principalmente no fortalecimento 
da formação em Atenção Básica. O que é bom, porém é 
dado um valor excessivo a este nível de assistência em de-
trimento de outros também importantes para a formação 
do médico generalista. O perfil do egresso visa principal-
mente a atuação no Programa Mais Médicos que, na mi-
nha opinião, deveria ser revisto. Por outro lado, o grande 
número de escolas médicas no Brasil e a sinalização de 
novas autorizações são também preocupantes pois tere-
mos níveis muito variados de qualidade, baseados prin-
cipalmente na falta de estrutura de inúmeros municípios 
que não têm condições mínimas para permitir um funcio-
namento adequado de uma escola de medicina.  

Como o Urgem se encaixa neste cenário?
Coelho - Este curso busca fornecer uma visão das es-

pecialidades clínicas que têm interface com a Urgência 
e Emergência com abordagens das principais situações 
vivenciadas neste nível de atenção. Portanto teremos te-
mas de Cardiologia, Pneumologia, Gastroenterologia, 
Hepatologia, Neurologia, Nefrologia, Infectologia, Endo-
crinologia, Oncologia, Toxicologia e Imagenologia, além 
de abordagem sobre manejo das vias aéreas, ventilação 
mecânica, principais traumas e gestão de pronto-socorro. 
As aulas serão divididas em 14 módulos transmitidas pela 
Internet e disponibilizadas para consulta durante 1 ano, 
de maneira que o médico possa planejar seu aprendizado 
nesse período. 

ENTREVISTA - Oswaldo Fortini Levindo Coelho
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Capacitação em Urgência e Emergência
Coordenação Geral:
Antonio Carlos Lopes 
(Professor Titular de Clínica Médica da Unifesp-EPM) 
Fernando Sabia Tallo  
(Presidente da ABRAMURGEM)

Roberto Saad Junior  
(Professor Titular da Cirurgia da Santa Casa de SP)
Renato Delascio Lopes  
(Professor da Duke University)

www.urgem.com.br

Mais informações: acfarmaceutica@grupogen.com.br
Módulos sujeitos a alterações.

Módulo 1: Urgências e Emergências Cardiovasculares
Módulo 2: Reanimação Cardiopulmonar e Cerebral
Módulo 3: Urgências e Emergências Respiratórias
Módulo 4: Acesso à Via Aérea na Sala de Emergência
Módulo 5: Ventilação Mecânica (VM) na Sala de Emergência
Módulo 6: Atendimento ao Paciente Vítima de Trauma
Módulo 7: Urgências em Gastroenterologia 
Módulo 8: Urgências e Emergências em Endocrinologia 
Módulo 9: Urgências e Emergências em Nefrologia e 
Intoxicações Exógenas 
Módulo 10: Urgências e Emergências em Neurologia e Psiquiatria 

Módulo 11: Atendimento à Sepse no Pronto-Socorro 
Módulo 12: Urgências Ginecológicas e Obstétricas
Módulo 13: Imagem no Pronto-Socorro 
Módulo 14: Outros Temas
Módulo extra: Gestão no Pronto-Socorro
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