
Jornal da Associação Brasileira de Medicina de Urgência e EmergênciaEdição 39 - Jul a Set 2016

Novo departamento de Enfermagem 
discute projetos - p. 3   

4o Congresso Internacional de Urgência e 
Emergência acontece em 2017 - p. 2

Fundado Capítulo Brasileiro do AC Forum

O VII Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica marcou 
o lançamento oficial do Capítulo Brasileiro do Anticoagulation Forum
(ACForum) em parceria com a SBCM. Trata-se da maior organização 
do gênero na América do Norte que contabiliza mais de 8 mil mem-
bros. “Para nós é motivo de muita satisfação, uma vez que a SBCM é 
reconhecida internacionalmente pela sua seriedade e competência. A 
trombose e anticoagulação ocupam lugar de destaque na medicina e 
seguramente todos os clínicos se deparam com essa conduta na sua 
prática profissional diária”, afirmou o presidente da Sociedade Brasilei-
ra de Clínica Médica, Antonio Carlos Lopes. 

O Capítulo Brasileiro do ACForum será presidido pelo Dr. Rena-
to Delascio Lopes. “O ACForum é uma organização multidisciplinar 
sem fins lucrativos cujo trabalho tem enorme relevância nos Estados 
Unidos. Ela envolve, não apenas médicos, mas também enfermeiros, 
fisioterapeutas e demais profissionais da saúde que lidam com o tema 
da anticoagulação e dos antitrombóticos”, completou. 

Para saber mais e se associar, acesse: www.acforum.org.

Inscrições para versão 
online

Estão abertas as inscrições para a versão online do 
VII Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica, 
promovido pela SBCM. São mais de 30 horas de aulas 
ministradas por especialistas que discutem temas das 
mais variadas áreas, tendo como foco novos tratamentos 
e ferramentas diagnósticas desenvolvidos no Brasil e no 
exterior. Veja mais informações no site 

www.sbcm.org.br

Sorteio

No último dia de ati-
vidades, Fernando Sabia 
Tallo sorteou exemplares 
autografados do livro sobre 
os 25 anos da SBCM, além 
de três livros da coleção 
Urgências e Emergências 
Clínicas e um Tratado de 
Clínica Médica - 3a edição.

VII Curso de Reciclagem em Clínica Médica 
aconteceu em São Paulo

Teve início na manhã do dia 08 de agosto o aguarda-
do Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica que 
está em sua 7ª edição. O evento foi realizado no Centro de 
Convenções Millenium, em São Paulo (SP), e contou com 
a participação de renomados especialistas que debateram 
com os participantes diversos temas.O presidente da Abra-
murgem, Fernando Sabia Tallo, ministrou aula discutindo o 
tema “Equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico”. 

Um dos destaques da programação científica foi a pre-
sença do médico, pesquisador e full professor da Divisão 
de Cardiologia da Duke University (EUA), Renato Delascio 
Lopes. Ele que se tornou, nos últimos anos, referência na-
cional e internacional em pesquisas relacionadas ao tema 
da trombose e anticoagulação, dividiu com a plateia as últi-
mas novidades a respeito da prevenção do Acidente Vascu-
lar Cerebral em pacientes com Fibrilação Atrial.
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EXPEDIENTE

Abramurgem valorizando o 
emergencista 

A Associação Bra-
sileira de Medicina de 
Urgência e Emergência 
(Abramurgem) tornou-
-se, não obstante sua 
juventude, uma das 
mais robustas associa-
ções médicas do Brasil. 
Somos 15 regionais, 
41 ligas acadêmicas, 
editamos treze livros, 
incluindo o grande 
Tratado de Urgência e 

Emergência, além de outras dezenas de volumes do 
Programa de Atualização em Medicina Urgência e 
Emergência - PROURGEM.

Iniciamos, em parceria com a Faculdade de Me-
dicina UNIEVANGELICA, o pioneiro projeto que 
inclui a Urgência e Emergência em todos os perío-
dos da graduação médica, se tornando um modelo 
para o país.

Realizamos um projeto de educação médica 
continuada à distância com mais de 100 horas de 
duração levando capacitação para o médico emer-
gencista de todo o país.

Iniciamos uma cruzada de oito cursos presen-
ciais que tratam dos principais temas do dia a dia do 
médico no pronto-socorro.

Com todas essas ações, já capacitamos milhares 
de médicos no Brasil.

Em conjunto com a Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica, realizamos três congressos Inter-
nacionais de Urgência e Emergência, chegando a 
mais de 4 mil pessoas por evento. E realizaremos 
em outubro de 2017, na cidade de Belo Horizonte 
(MG), o maior congresso internacional de Urgência 
e Emergência de todos os tempos no Brasil.

A Abramurgem trabalha para o emergencista. O 
emergencista é todo médico que atua na Urgência 
e Emergência, com especialidade ou não. São mi-
lhares pelo Brasil que, independentemente da exis-
tência de especialidade, continuarão precisando de 
nós. E nós não faltaremos. Contem conosco!

Fernando sabia Tallo

4º Congresso Internacional de 
Medicina de Urgência e Emergência 

acontece em Belo Horizonte 

No último dia 06 
de outubro aconte-
ceu em Belo Hori-
zonte (MG) cerimô-
nia de lançamento 
oficial da 14ª edição 
do Congresso Brasi-
leiro de Clínica Mé-

dica. A solenidade contou com a presença, entre outras autoridades, do pre-
sidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, e do presidente do congresso, 
Dr. Oswaldo Fortini Levindo Coelho. O mais expressivo evento da especia-
lidade irá acontecer entre os dias 02 e 08 de outubro de 2017 e a expectativa 
é de que reúna mais de 5 mil participantes no MINASCENTRO, importante 
espaço de eventos da capital mineira. Acompanhe as novidades e inscreva-se 
antecipadamente para usufruir das melhores condições de pagamento. 

Informações: www.clinicamedica2017.com.br

Curta também a página do congresso no Facebook:
www.facebook.com/CongressoBrasileirodeClinicaMedica

Mudanças no Supersimples seguem 
para sanção presidencial

Médicos poderão ser beneficiados com o Supersimples. A Câmara dos 
Deputados aprovou dia 04 de outubro mudanças nos limites de faturamento 
para que micro e pequenas empresas entrem no Supersimples. Trata-se do 
substitutivo ao PLC 125/2015 aprovado pelo Senado Federal em junho.

 A proposta traz grande benefício fiscal para os médicos. O texto transfere 
a Medicina de tabela o que reorganiza e simplifica a apuração do imposto do 
Simples Nacional. Com a mudança, os médicos e outros profissionais liberais 
poderão não mais integrar o Anexo 6 da Lei Complementar, e sim o Anexo 
3, desde que os percentuais da folha de pagamento mais o pró-labore atinjam 
28% do faturamento bruto. Assim, a alíquota de quem recebe receita bruta 
anual de até R$ 180 mil, por exemplo, passaria de 16,93% para 6%, além de 
expandir esse volume para R$ 225 mil. 

 O texto encaminhado para à Presidência da República ainda garante que 
micro e pequenos empresários endividados no âmbito do Supersimples terão 
mais prazo para quitarem suas dívidas, com parcelamento que pode chegar a 
120 meses.

 O Simples Nacional ou Supersimples implica o recolhimento mensal, 
mediante documento único de arrecadação, de impostos e contribuições como 
o IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/Pasep, CPP, ICMS e ISS.

  
Fonte: CFM

O jornal Sala de Emergência é uma publicação da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência. 
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FOTOLEGENDA

Presidente da 
Abramurgem Re-
gional-SP, André 
Luciano Baitello, 
participou do III 
Congresso Inter-
nacional de Ci-
rurgia Geral que 

aconteceu de 22 a 24 de setembro na So-
ciedade de Medicina e Cirurgia de São José 
do Rio Preto (SP).  Ele ministrou aula sobre 
Síndrome Compartimental do Abdômen 
(SCA). 

Abramurgem cria Departamento de 
Enfermagem

Em reunião realizada na ma-
nhã do dia 18 de agosto foi cria-
do oficialmente o Departamento 
de Enfermagem da Abramurgem 
que terá como objetivo valorizar 
os profissionais da área, estimu-
lar a realização de pesquisas e 
promover cursos e eventos com 
foco na atualização e recicla-
gem. A reunião contou com a 
presença do presidente da Abra-
murgem, Fernando Sabia Tallo, e 

das professoras da Escola de Enfermagem da Unifesp, Cássia Regina Campanharo, 
Cibelli Rizzo Cohrs, Ruth Ester Batista, Maria Carolina Rezende e Meiry Fernanda 
Pinto Okuno. 

No dia 05 de outubro, o Departamento se reuniu novamente para debater es-
tratégias envolvendo a parceria com o Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS) 
para distribuição de material informativo em unidades de urgência do país. Também 
foi discutida a participação da Enfermagem na elaboração do “Tratado de Urgên-
cia e Emergência - Da Graduação à Pós-graduação”, livro que será coordenado pela 
Abramurgem.  Por fim, os participantes avaliaram proposta de implantação de um 
curso à distância para atualização dos profissionais da área (enfermeiros, auxiliares 
e técnicos). 

EPCM promove I Simpósio 
de Clínica Médica

A Escola 
Paulista de Ci-
ências Médicas 
(EPCM) progra-
ma para 2017 a 
realização do I 
Simpósio de Clí-
nica Médica. O 
evento aconte-

cerá em São Paulo nos dias 10 e 11 de março 
e irá discutir os seguintes temas: fibrilação 
atrial, infecção urinária, insuficiência cardía-
ca, atendimento inicial ao politraumatizado, 
abdome agudo, hipertensão arterial, infarto 
agudo do miocárdio, avaliação pré-operató-
ria e insônia no idoso. Mais informações pelo 
telefone (11) 5904-7334.

XIV Fórum Internacional de Sepse tem apoio 
da Abramurgem

A 14ª edição do Fórum Internacional de Sepse já está com data marcada para 
acontecer: maio de 2017. Promovido pelo ILAS - Instituto Latino-Americano da 
Sepse, o evento conta com o apoio da Abramurgem e irá receber especialistas de 
diferentes países para discutir as últimas novidades envolvendo o tema. 

Aguarde mais informações e curta a página do evento no Facebook: 
www.facebook.com/forumsepse

Ações de conscientização sobre Sepse acontecem 
em 14 cidades

13 de setembro foi celebrado o Dia Mundial da Sepse, síndrome que leva a óbito 
uma pessoa a cada segundo. Para não deixar passar a essa data tão importante em 
branco, o Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS) promoveu uma série de ativi-
dades de conscientização em 14 cidades brasileiras. Em São Paulo as ações também 
aconteceram dia 11 de setembro.

Na ocasião foi distribuída uma história em quadrinhos criada pelo ILAS, que re-
trata de forma simples a questão da importância do rápido diagnóstico. Nesse dia, 
profissionais de saúde também estiveram à disposição da população para responder 
às dúvidas.

Além das ações voltadas ao público leigo, a entidade enviou material específico 
aos profissionais de emergência, pronto-socorro e UTI a mais de 1.700 instituições 
de saúde.

Presidente da 
Abramurgem participa  

de curso em Maceió (AL)

Entre os dias 12 de 
agosto a 02 de setem-
bro de 2016, Fernando 
Sabia Tallo participou 
como convidado es-
pecial do XXXI Curso 
de Emergências Clí-
nico-Cirúrgicas, que 
aconteceu na Casa 
da Palavra de Maceió 

(Al). Ele ministrou aulas sobre “Choque Hi-
povolêmico” e “Residência em Urgência e 
Emergência”. Em 31 anos, o curso já qualifi-
cou mais de mil participantes. 
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Presidente da Abramurgem ministra curso BLS na 
APAE de São Paulo

Com apoio do superintendente do Instituto 
APAE de São Paulo, Prof. Dr. Antonio Carlos 
Lopes, foi promovido no dia 13 de setembro o 
curso BLS (Suporte Básico de Vida), que ensina 
habilidades de Ressuscitação Cardiopulmonar 
em vítimas adultas, incluindo ventilação com 
dispositivos de barreira, bolsa-valva-máscara e 
oxigênio; uso do desfibrilador externo automáti-
co (DEA) e alívio da via aérea obstruída por cor-
po estranho. As aulas foram ministradas para a 
equipe de saúde de APAE de São Paulo pelo Dr. 
Fernando Sabia Tallo, presidente da Abramur-
gem.

Em Fortaleza
Nos dias 19 e 20 de agosto, mais uma edição do curso 

VIAMURGEM foi ministrada em Fortaleza (CE) pelo presidente 
da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo. 

Abramurgem promove Curso 
de Vias Aéreas na Sala de 

Emergência 

A abordagem e 
acesso à via aérea 
é um momento de 
grande ansiedade 
para o profissional 
médico. A habilida-
de em manipular e 
manejar as vias aéreas é de fundamental importância para a ma-
nutenção da vida dos pacientes, fazendo a diferença na sobrevida 
e prognóstico dos mesmos, gerando melhoria na assistência pres-
tada aos pacientes nos setores de emergência e terapia intensiva.

É com esse objetivo que a Abramurgem promove o Curso 
de Vias Aéreas na Sala de Emergência (VIAMURGEM), voltado 
para clínicos, residentes e acadêmicos de medicina. O objetivo é 
ensinar as estratégias de acesso à via aérea na emergência, proce-
dimento que é usual na rotina do profissional que atua no Pronto 
Socorro, UPAs, SAMUs e, até mesmo em UBSs. O curso, com 14 
horas de duração, será ministrado dias 18 e 19 de novembro de 
2016 em São Paulo e as vagas são limitadas. Inscreva-se!

www.abramurgem.org.br/viamurgem

Florentino Cardoso, presidente da AMB, Carlos Vital, presi-
dente do CFM; Sigisfredo Brenelli, presidente da ABEM e Raul 
Cutait, cirurgião do Hospital Sírio-Libanês, se reuniram para dis-
cutir mudanças necessárias para saúde da população e educação 
médica no Brasil. Os representantes falaram de temas como atu-
alização de diretrizes e protocolos, Mais Médicos, atenção básica 
(primária) de Saúde, abertura de novas escolas médicas e amplia-
ção de vagas em cursos existentes.

Na reunião com o Ministério da Saúde, Florentino disse ao 
Ministro que os médicos estão incomodados com a atual gestão 
da saúde no País. “Está chegando o momento que deveremos nos 
posicionar de maneira mais dura, mais ousada, porque a visão 
das entidades médicas é que mudou o governo, mas mudanças 
necessárias não ocorreram. A saúde pública está caótica. Sabe-
mos do curto tempo, porém não vimos nenhuma luz mostrando 
que estamos na direção de transformações para melhorar o atual 
cenário ”, argumentou o presidente.

Em seguida os médicos se reuniram com o Ministro da Edu-
cação, Mendonça Filho. As entidades médicas prepararam uma 
pauta de assuntos como educação médica no país, objetivando 
contribuir com soluções concretas, que preservem qualidade e 
segurança dos pacientes. A principal queixa é a abertura de esco-
las médicas. “já temos escola de medicina, que estão tendo aulas 
no período noturno por não ter professor para dar aula durante o 
dia. Isso é terrível e irresponsável”, diz Florentino, que tem acom-
panhado a queda progressiva na formação médica.

Outro assunto debatido e questionado pelos representantes 
das entidades médicas, foi a obrigação do Revalida para médicos 
formados no exterior, que queiram trabalhar no Brasil. Florenti-
no falou da importância da atenção primária e citou a baixa ade-
são à residência médica em Medicina de Família e Comunidade, 
onde 75% das vagas não são preenchidas. Os Ministros irão ana-
lisar as propostas enviadas pelos médicos. Ainda não foi marcada 
nova reunião.

*Fonte: AMB

Representantes de entidades 
médicas se reúnem com 

ministros


