
Dentre as princi-
pais atividades cientí-
ficas do 3º Congresso 
Internacional de Me-
dicina de Urgência 
e Emergência e 13º 
Congresso Brasilei-
ro de Clínica Médica 
estão a apresentação 
dos trabalhos de tema 
livre e do que de mais 
atual vem sendo pes-

quisado no âmbito da Clínica Médica. Os dois melhores pôsteres 
impressos serão premiados com 1,5 mil e 1 mil reais respectiva-
mente. Já as duas melhores apresentações orais terão prêmio de 2 
mil e 1,5 mil reais para 1º e 2º lugar.

Confira as normas e inscreva seu trabalho através do site: 
www.clinicamedica2015.com.br. 
Acesse também a página do Congresso no facebook: 
www.facebook.com/clinicamedica2015.

Programação
Este ano, o 3º Congresso Internacional de Medicina de Urgên-

cia e Emergência e 13º CBCM acontecem de 8 e 11 de outubro na 
cidade de Florianópolis, uma das mais bonitas do Brasil. Promo-
vido pela SBCM, espera receber cerca de 4 mil congressistas de 

todo o país.
A programação do evento contará com a presença de renoma-

dos palestrantes brasileiros e estrangeiros. “Temos a perspectiva 
de que seja o congresso mais frequentado de toda área da saúde. 
Somos uma entidade séria e apartidária. Enquanto as escolas des-
qualificadas se proliferam, os estudantes de medicina ficam caren-
tes de modelos e de conhecimento. Nós podemos proporcionar 
essa experiência a eles”, considerou Antonio Carlos Lopes. Visite 
o site do 13º CBCM e confira a programação preliminar dos co-
lóquios, conferências e mesas redondas, assim como a agenda do 
“Encontro com o Professor”.

Cursos Pré-Congresso 
Entre os cursos previstos estão ACLS, Vmurgem, Cardigem, 

Medicina Ambulatorial: Diagnostico e Boa Conduta, Geriatria e 
a Clinica Médica, Emergências Médicas Baseadas em Casos Clí-
nicos, Grandes Síndromes: Dúvidas e Condutas e Antibióticos: O 
que Devemos Saber. 

Concurso para Título de Especialista e Área de Atuação
Para fechar o congresso, serão promovidos também os con-

cursos de obtenção do Título de Especialista em Clínica Médica e 
Certificado de Área de Atuação em Medicina de Urgência que se-
rão realizados dia 11 de outubro de 2015 (domingo). As inscrições 
estão abertas pelo site www.sbcm.org.br.
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Inscreva seu trabalho científico no 3º Congresso Internacional 
de Medicina de Urgência e Emergência

Em 2015 a Abramurgem inaugurou um novo portal na inter-
net. O site foi inteiramente reformulado, a fim de facilitar a navega-
ção e a localização das informações. O novo visual, mais atraente e 
moderno, foi criado para atender às necessidades da entidade que, 
nos últimos anos, vem aumentando o número de sócios, de even-
tos e especialmente de cursos promovidos por todo o país. Visite 
a nossa página (www.abramurgem.org.br) e, caso ainda não seja 
sócio, inscreva-se para ganhar descontos nos eventos e cursos. A 
entidade também está nas redes sociais e convida seus sócios para 
acessarem e curtirem a página no Facebook: 

www.facebook.com/abramurgem.

Abramurgem lança novo portal e página no Facebook
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EXPEDIENTE

A Fábula do “Canalia”

Abramurgem chancela 
Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu

Estão abertas até julho de 2015 as ins-
crições para o Curso de Especialização em 
Urgências e Emergências Médicas promo-
vido pela Fundação de Apoio ao Ensino, 
à Pesquisa e à Extensão da Faculdade de 
Medicina de São José do Rio Preto e chan-
celado pela Abramurgem. Com duração 
de um ano e meio, o curso será realizado 
presencialmente em um final de semana 
por mês, e disponibilizará, através da pla-
taforma Moodle, aulas, vídeos e livros di-
dáticos para facilitar o acesso do aluno. De 
acordo com o presidente da Abramurgem 
Regional-SP, André Baitello, o objetivo é 
capacitar o médico para o atendimento 
às principais emergências e cuidados ao 
paciente grave, desenvolver uma visão crí-
tica do processo, formar multiplicadores 
na área da assistência, gestão e ensino das 
emergências médicas, além de iniciar e 
estimular a produção científica em emer-
gências clínicas e cirúrgicas no ambiente 
pré e intra-hospitalar. 

Confira as disciplinas: Trauma, Venti-
lação Mecânica, Avaliação Inicial do Pa-
ciente Grave, Emergências Cardiológicas, 
Emergências Cirúrgicas e Não-Traumáti-
cas, Emergências Clínicas, Emergências 
em Ginecologia e Obstetrícia, Emergên-
cias em Pediatria, Metodologia da Pesqui-
sa, Gestão e Gerenciamento das Unidades 
de Emergência, Ensino, Políticas e Siste-
mas de Saúde na Urgência, Atendimento 
Pre-Hospitalar. 

Para se inscrever e saber mais acesse 
faepefamerp.org.br/urgenciasmedicas

Em homenagem àquela residente que depois de mui-
tas horas de trabalho ininterrupto cochilou uns minuti-
nhos em absoluto esgotamento: 

O “canalia” exalta o “pobrismo” e chama de “Manifes-
tação Cultural” os gritos de uma espécie de palhaço “bad 
boy” juvenil de mímicas silvícolas, penduricalhos, pele 
rabiscada, assassino da língua, que exala violência, igno-
rância, hipersexualidade e narcose.

O “canalia” é militante, cínico genômico, empreita ilí-
cito entre pontes, estradas e viadutos. Entre sondas, por-
tos e desvios, aditivos, e caixa 2. Palestras a 300 mil miná-
lias (moeda corrente da fábula) e Black Label tarja azul. 

O “canalia” diz que faltam médicos, onde não há priva-
das. Diz que há UBS onde não há remédios. E faz ajustes, 
uma cirurgia redutora de “binálhias”. E quando se adoenta 

chega de jatinho no hospital pilantrópico do burguês.
O “canalia” é federativo, é de várias pronúncias. É bonzinho, defende os índios, crian-

ças abandonadas, desvia merendas, grita nas tribunas e abocanha milhões nas ONGs do 
amor ao próximo. E é devoto do Deus das propinas. 

O “canalia” reúne a imprensa e diz que não sabia de nada. Reúne a elite branca mais 
sórdida em loteamento abcedado do Estado em dezenas de partes maiores, e em subcon-
juntos infinitos repletos de companheiros necróticos, corruptos e incompetentes.  

O “canalia” instrumentaliza a miséria, distribui geladeiras, televisores, enche a barriga 
da gente. Chama isso de DISTRIBUIÇÃO DE RENDA. O “canalia” mantém a boa vida 
selvagem. Legiões que comem, bebem, urinam, evacuam e se reproduzem. O “canalia” es-
timula a reprodução em nome de deus e da democracia. O “canalia” tem justiça social na 
ponta da língua. “PÁTRIA EDUCADORA” de “binálhias” a menos. O “canalia” diz que vai 
educar quem estoura miolos no farol.  É socioeducativo dentro de seu blindado rodeado 
de leões de chácara. 

O “canalia” se apropria do que apreendeu em nome da justiça dos homens. Castigado, 
vai se aposentar com dinheiro público. Humilhado, em Miami Beach ou Boca Raton.  

O “canalia” também sobe no palco. Turnezinha de dinheiro público. Silencia, viúvo 
da ditadura, refém do “King Money”,esquerda caviar, apê do Leblon, Rouanet no bolso, 
família garantida, em nome da DEMOCRACIA SOCIAL.

O “canalia” é defensor das minorias, sabe o que é bom para o povo, anda em bando, 
inventa siglas democráticas para as suas organizações criminosas. Derruba tarifas, perto 
da urna eletrônica, ateu e frequenta templos, até que a vaca tussa e ama a mandioca e 
mente em vômito incoercível.

Minha cara residente.
Nana neném... Descansa um pouquinho. Que o “cuca” vem em 2018.
Vem PEGAAAAAA... 

Fernando Sabia Tallo, presidente da Abramurgem
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Abramurgem promove mais uma edição do Curso de Ventilação Mecânica

No próximo 
dia 08 de agosto a 
Abramurgem pro-
move em São Pau-
lo (SP) mais uma 
edição do Curso 
de Ventilação Me-
cânica na Urgên-

cia e Emergência (VMURGEM). Ministrado pelo presidente da 
Abramurgem, Dr. Fernando Sabia Tallo, o curso será realizado no 

moderno Anfiteatro do Instituto Brasileiro de Pesquisa Clínica – 
BCRI e tem vagas limitadas.

O VMURGEM visa promover atualização e treinamento do 
profissional que atua nos serviços de Urgência e Emergência, trans-
porte de paciente grave e terapia intensiva. Voltado para médicos 
e enfermeiros, tem como objetivo introduzir conceitos básicos da 
ventilação mecânica através de aulas teóricas e simulações práticas 
específicas para cada atividade profissional. 

Inscreva-se a garanta sua vaga através do site: 
www.abramurgem.org.br/vmurgem.

Alunos do Curso de Eletrocardiograma na Urgência e Emer-
gência promovido pela Abramurgem em Fortaleza nos dias 30 e 
31 de maio e coordenado pelo Dr. Roberto de Moraes Jr. Mais um 
sucesso de críticas.

O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, minis-
trou em Belo Horizonte (MG), nos dias 11 e 12 de julho, o Cur-
so de Acesso à Via Aérea na Urgência e Emergência (VIAMUR-
GEM). A turma foi composta por 13 alunos. Em breve estarão 
abertas as inscrições para a próxima edição, programada para 
acontecer em Juiz de Fora (MG). Para saber mais acesse: www.
curem.com.br/cursos

Escola Paulista de Clínica Médica promove curso inédito
A recém-criada Escola Avançada de Clínica Médica, dirigida 

pelo Prof. Antonio Carlos Lopes, abre inscrições para o novo Cur-
so Integrado de Clínica Médica que terá início em 12 de setembro. 
Com a participação de professores altamente qualificados, o curso 
tem modelo pedagógico atual e metodologia de ensino avançada, 
além de possuir currículo à altura dos anseios de todos aqueles que 
exercem a Clínica Médica no Brasil. Voltado para médicos e estu-
dantes de Medicina, pretende ampliar o conhecimento nos temas 
de maior relevância da especialidade, fornecendo importantes fer-
ramentas para complementar a formação acadêmica.  

Composto por 32 aulas presenciais e ministradas à distância 
via telepresença, tem como conteúdo programático, entre outros 
temas: Doenças Auto-Imunes, Distúrbio Eletrolítico, Comas, Ava-
liação da Função Pulmonar, Choque, Sepse, Doença Arterial Co-
ronária, Hepatites, AIDS, Coagulação e Anticoagulação, Antipla-
quetários, Embolia Pulmonar, Anemias, Febre e Uso Racional dos 
Antibióticos, além de abordar a questão da Ética Médica através da 
realização de um julgamento simulado.

Veja mais informações em breve pelo site www.sbcm.org.br. 
As vagas são limitadas.

FOTOLEGENDAS

Direito em Saúde é tema de novo curso da EPCM
Atendendo à demanda de médicos e demais profissionais da 

saúde e entendendo a importância do tema para o exercício da Me-
dicina, a Escola Paulista de Clínica Médica formalizou um novo 
curso que visa debater os principais tópicos relacionados ao Di-
reito em Saúde. Voltado também para advogados, terá duração de 
dois dias e será coordenado por um dos mais conceituados juristas 

brasileiros, José Manoel de Arruda Alvim Netto, além de contar 
com a participação de importantes especialistas da área Médica e 
também do Direito.

Mais informações estarão disponíveis em breve no site 
www.sbcm.org.br. 
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Urgência e Emergência no Brasil exigem constante atualização do profissional 

No Dia Mun-
dial da Saúde de 
2014, diversas 
entidades divul-
garam um relató-
rio sobre a Medi-
cina de Urgência 
e Emergência no 
Brasil, após visi-
tas a uma série 
de hospitais pú-

blicos, realizadas por uma comissão. O documento relata a 
constatação de uma crise em urgência e emergência no país, 
com problemas estruturais, desde a falta de leitos na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) até pacientes internados em macas 
nos corredores da emergência. 

A partir dos resultados do relatório, a comissão recomen-
dou que, entre outras providências, seja efetivamente adota-
da a Política Nacional de Atenção às Urgências, ampliando a 
participação no financiamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS), bem como a abrangência do programa “SOS Emergên-
cia”, para incluir todos os serviços públicos do país; a redução 
da carência de leitos hospitalares e criação de mais leitos de 
apoio e de retaguarda; revisão dos valores da Tabela SUS para 
remunerar a prestação de serviços com dignidade.

Neste sentido, as consequências da ausência de serviços 
estruturados em diversos setores do país, como trânsito, sane-
amento básico, meio ambiente e saúde pública, se refletem na 
urgência e emergência. Desde acidentes de trânsito, passando 
por aumento de casos de dengue, leishmaniose e febre amare-
la, até problemas cardiovasculares, entre tantas outras ocor-
rências, desembocam nos setores de pronto-atendimento dos 
hospitais, sejam públicos ou privados. 

Diante desse cenário, apesar de a Medicina de Urgência 
e Emergência não ser uma especialidade médica no Brasil, a 
realidade do país exige profissionais qualificados para esse tra-
balho complexo, que deve ser realizado com precisão durante 
a fase aguda. Porém, a qualificação do emergencista vai além 
do título de especialista. É necessária atenção à formação do 
médico, atualização profissional permanente e investimento 
na melhoria da estrutura f ísica dos hospitais.

Com o objetivo de mudar o panorama dessa área, a Socie-
dade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) nos últimos anos 
tem incentivado a criação e o aumento da carga horária da 
disciplina de Medicina de Urgência e Emergência nas faculda-
des médicas, e também tem trabalhado para qualificar conti-
nuamente os profissionais da área para que estejam mais ap-
tos a prestar assistência adequada à população. Também tem 
evidenciado a importância de prevalecer um único objetivo: 
a Medicina de Urgência e Emergência precisa ter como foco 
o paciente, única e exclusivamente. Além disso, para prestar 
essa correta assistência, não apenas o médico generalista atua 
na emergência, como também abre um leque para diversas es-
pecialidades, com a formação de uma equipe multidisciplinar. 

Diante do cenário na urgência e emergência no Brasil, uma 
iniciativa entre a Associação Brasileira de Medicina de Urgên-
cia e Emergência (ABRAMURGEM) e a SBCM, em parceria 
com o Grupo GEN/AC Farmacêutica, gerou o Curso de Capa-
citação em Urgência & Emergência (URGEM), que constitui 
uma importante ferramenta de capacitação para médicos que 

trabalham ou tenham interessem em atuar com Medicina de 
Urgência e Emergência. 

Com carga horária de 124 horas, o curso é composto por 
14 módulos que contemplam diversas especialidades. Seu 
conteúdo foi estruturado em videoaulas, ministradas pelos 
mais renomados profissionais da área, de diversas regiões do 
Brasil. Além disso, o URGEM tem aprovação pela Comissão 
Nacional de Acreditação (CNA) sob o protocolo de número 
102.962 e oferece 10 créditos para a obtenção do Certificado 
de Atualização Profissional (CAP) nas especialidades Clínica 
Médica, Cardiologia e Cancerologia Clínica e 5 créditos nas 
especialidades Pneumologia, Gastrenterologia, Neurologia, 
Psiquiatria, Nefrologia, Endocrinologia, Infectologia, Ortope-
dia e Traumatologia e Ginecologia e Obstetrícia. Para a obten-
ção dos créditos, é necessário fazer um cadastro para acesso 
às aulas e às provas e acertar 70% ou mais nos testes apresen-
tados, somando-se todos os módulos deste curso.

Além disso, para acompanhar as videoaulas, foi produzido 
um e-book exclusivo, com conteúdo didático, elaborado pela 
mesma equipe de docentes, que se uniu a um grupo de peda-
gogos, especialistas em ensino a distância, para criar um ma-
terial complementar único. O objetivo é discutir e aprofundar 
os temas abordados nas aulas, servindo como fonte de con-
sulta e revisão. Por meio de recursos pedagógicos que visam a 
fixação do conteúdo, o livro está repleto de dicas e lembretes 
ao decorrer dos capítulos e conta, ainda, com sessões de casos 
clínicos e questões de revisão.

Para o Dr. Antonio Carlos Lopes, presidente da SBCM, o 
grande diferencial é que o curso aborda os principais temas 
em Urgência e Emergência por intermédio de médicos com-
petentes. “Temos absoluta certeza que esses temas permitirão 
que os médicos possam rever os vários posicionamentos, nos 
horários os mais variados possíveis, sem que comprometam 
suas atividades profissionais e sem que comprometam, in-
clusive, o convívio com sua família”, destaca o Dr. Lopes, que 
também reforça a revalidação do título de especialista pela 
Associação Médica Brasileira (AMB). 

“Temos absoluta certeza que este curso, dentro do seu 
compromisso de cidadania, levará à nossa comunidade um 
atendimento médico melhor, um atendimento sério, almeja-
do por todas as nossas comunidades e por todos os nossos 
pacientes, principalmente os menos favorecidos, em regiões 
afastadas, nas quais o curso chegará, e poderá inclusive dar 
melhor assistência à população”, comenta o Dr. Lopes. 

O Dr. Fernando Sabia Tallo, presidente da ABRAMUR-
GEM, também acredita nessa aposta. “Reunimos todos os 
assuntos, todo o conteúdo de urgências e emergências, abor-
dados por um grupo de professores de alto nível, no sentido 
de romper as barreiras com o ensino a distância”, afirma, des-
tacando que, por esse modelo, a informação chega tanto ao in-
terior do Maranhão como na Avenida Paulista, em São Paulo. 

O presidente da ABRAMURGEM ainda relata que o gran-
de objetivo desse curso é fazer com que o médico que não 
tem especialidade em urgência e emergência, porque ela ain-
da não existe, atualize-se, tenha informações relevantes nessa 
área. “Somos pouco mais de 600 médicos na área de atuação 
em urgência e emergência, sendo que só um quarto das facul-
dades de medicina brasileiras tem a disciplina de urgência e 
emergência dentro da grade curricular”, informa o Dr. Tallo.

Fonte: Revista ACFarma


