
O Estado de Minas Gerais, por meio da Abramurgem, tem 
o orgulho de sediar o 4º Congresso Internacional de Medicina
de Urgência e Emergência que acontecerá na cidade de Belo Ho-
rizonte, de 02 a 08 de outubro de 2017, juntamente com o 14º 
Congresso Brasileiro de Clinica Médica. Desta vez o evento traz 
como novidade a promoção de cursos pré e pós-congresso, a fim 
de oferecer ao congressista novas opções de atividades práticas e 
de simulação. 

De acordo com o presidente do congresso, Oswaldo Forti-

ni Levindo Coelho, 
trata-se do principal 
evento da especia-
lidade, constituin-
do-se em um fórum 
nacional para o en-
contro dos diversos 
profissionais que atu-
am na área da Clínica Médica, tanto aqueles que se dedicam ao 
ensino e à pesquisa nas universidades, como aqueles que desen-
volvem atividades profissionais na área. “Temos a honra de contar 
com a ilustre participação do presidente da Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica e fundador da Abramurgem, Prof. Dr. Antonio 
Carlos Lopes, a quem dedico um enorme carinho e respeito pelo 
que vem realizando enquanto profissional e ser humano. A his-
tória incansável de luta da SBCM em prol dos Clínicos do Brasil 
não teria sido escrita se não fosse este ícone da Clínica Médica 
Brasileira”, afirmou.

Acompanhe mais notícias no site e inscreva-se 
antecipadamente para aproveitar os descontos e condições 
especiais de pagamento: www.clinicamedica2017.com.br.
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Sobre Belo Horizonte

A cidade de Belo Horizonte foi eleita pela World Wide 
Fund for Nature (WWF), pelo segundo ano consecutivo, como 
a Capital Nacional da Hora do Planeta, por ser referência em 
sustentabilidade e protagonista mundial em ações voltadas às 
mudanças climáticas.

A capital de Minas Gerais também surpreende com as 
riquezas do complexo arquitetônico da Pampulha, projetado por 
Oscar Niemeyer e com a vida intensa ao redor da lagoa aos fins 
de semana. Encanta com a bela Praça da Liberdade e seu circuito 
cultural, e também com a vista da Praça do Papa e o Mirante do 
Parque das Mangabeiras. Além disso, a cidade ainda conta com 
uma vida noturna diversificada e clima boêmio.

4º Congresso Internacional de Urgência e 
Emergência acontece em Belo Horizonte 

Cidade histórica de Tiradentes.

Minascentro -  local onde será realizado o 4o Congresso Internacional de 
Medicina de Urgência e emergência
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Nos dias 10 e 11 de março de 2017, a Escola Paulista de Ciências 
Médicas realiza o seu 1º Simpósio de Atualização Médica. O objetivo 
é promover uma ampla discussão com especialistas altamente quali-
ficados sobre temas de extrema relevância para o dia a dia do clíni-
co, tais como: novos anticoagulantes e plaquetários, insônia no idoso, 
infecção urinária, insuficiência cardíaca, atendimento inicial ao poli-
traumatizado, abdome agudo, hipertensão arterial, infarto agudo do 
miocárdio, avaliação pré-operatória e fibrilação atrial. O evento será 
coordenado pelo diretor da EPCM e presidente da Sociedade Brasilei-
ra de Clínica Médica, Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes.

Mais informações por e-mail (academico@epcm.org.br) ou tele-
fone (11) 5904-7334.
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EXPEDIENTE

UMA “EMERGENCIAZINHA” POR AÍ 

A porta se abre, em violento rompante, um 
rapaz “muito doente” exige um atestado médico. 
O plantonista interrompe a única consulta de alta 
complexidade dessa manhã. Seu José Ribamar leva 
a mão ao peito há 1 hora e só agora foi atendido, 
porque a triagem é feita pelo seu “Tião”, porteiro da 
instituição há 20 anos.  

O serviço terceirizado de segurança foi dispen-
sado, por contenção de despesas pela “organização social”, a mesma 
envolvida em suspeitas de desvios pelo ministério público.  

A sala é aquela que dias atrás sofreu um vazamento malcheiroso 
que emergiu em meio a uma consulta “exigida” por um vereador. Não 
há uma pia na sala de atendimento e, por isso, ele deve se dirigir ao 
banheiro de descarga constrangedora para lavar as mãos. As paredes 
descascam. O ar condicionado com 15 anos de idade nunca foi repa-
rado e há muito não funciona.

A sala de emergência tem uma maca, um velho monitor que às 
vezes funciona e um desfibrilador antigo. Não há um ventilador, e ain-
da que houvesse, ele não sabe mexer em ventiladores artificiais. Aliás, 
acabou de se formar e nunca intubou um paciente.

Sua faculdade não tinha hospital escola apesar dos 8 mil reais por 
mês desembolsados pela sua família. No internato foi enviado a um 
hospital público sem preceptoria. Os “professores” eram plantonistas 
e muitos, ao invés de ensinar, deveriam estar aprendendo.     

O dono da faculdade é um ”Vossa Excelência”, e o “professor dou-
tor” que emprestou o seu nome para o projeto de produção de diplo-
mas médicos é um respeitado membro da sociedade médica com um 
cargo importante, em destacada corporação médica acima de qual-
quer suspeita. Anos atrás escreveu um artigo, “preocupado” com a 
abertura indiscriminada de escolas médicas.  

Ele tem mais quatro empregos e o alcaide “ficha limpa” deve a ele 
três meses de salário. 

Hoje, está há 48 horas de plantão, sua remuneração é a mesma há 4 
anos. Não tem plano de carreira, não tem jornada de trabalho, não tem 
direitos trabalhistas.  Não há limites de pacientes para o atendimento e 
é continuamente pressionado por um burocrata semianalfabeto ami-
go da mulher do secretário de saúde.

Olha demoradamente para o cidadão que exigia o atestado. Não 
diz nada. Volta-se para seu José.  Não há hemodinâmica no hospital, 
nem trombolítico e a ambulância está ocupada. Então, monitora, as-
pirina, alivia a dor, acalma a família, e pede ao filho para comprar es-
tatina.

Seu José sobreviveu, mas ficou com insuficiência cardíaca. O ma-
landro do atestado não foi demitido, o prefeito foi preso, mas já foi sol-
to, o secretário de saúde nunca soube o que é trombolítico e médico 
não recebeu o que lhe deviam. Agora, dizem foi para o PROVAB. 

Pobre seu José.
Fernando sabia Tallo, presidente da Abramurgem
*Todos os personagens aos quais o texto faz referência, por nome ou cargo, 

são ficcionais.   

Curso de Fisiopatologia Aplicada 
na Clínica Médica terá nova turma 

em 2017

Em breve estarão abertas as inscrições para 
a nova turma do Curso de Fisiopatologia Aplica-
da na Clínica Médica, coordenado pelo Prof. Dr. 
Antonio Carlos Lopes. O curso com 300 horas de 
duração tem como objetivo proporcionar forma-
ção de qualidade aos alunos a partir do 3º ano do 

curso de Medicina, permitindo que desenvolvam habilidades para o 
diagnóstico clínico adequado. 

As aulas terão início em 10 de fevereiro de 2017 com aulas do mó-
dulo de Cardiologia. 

EPCM promove I Simpósio de 
Atualização Médica

O jornal Sala de Emergência é uma publicação da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência. 
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Curso de Vias Aéreas na Sala de Emergência acontece em São Paulo

Nos dias 18 e 19 de novembro, foi realizada em São 
Paulo, mais uma edição do Curso de Vias Aéreas na Sala 
de Emergência (VIAMURGEM), coordenado pelo presi-
dente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo. As aulas te-
óricas e práticas foram ministradas pelos doutores Alcides 
Pinto de Souza Junior, professor da Faculdade de Medicina 
de São José do Rio Preto e Maria Paula Martini Ferro, da 
Faculdade de Medicina da USP. O curso reuniu cerca de 
30 alunos entre clínicos, residentes e acadêmicos de me-
dicina. 

Novas turmas serão abertas em 2017. Aguarde mais in-
formações no site www.abramurgem.org.br.

Regional-DF promove curso de 
atendimento ao politraumatizado

As inscrições já estão abertas 
para o 1º Curso Avançado Teó-
rico-Prático de Atendimento ao 
Politraumatizado (TMURGEM), 
que irá acontecer dias 11 e 12 

de março de 2017 em Brasília (DF). Promovido pela Abramurgem 
Regional-DF, o curso tem 20 horas de duração e é voltado para mé-
dicos emergencistas, cirurgiões e residentes. Os temas abordados 
serão: atendimento inicial ao politraumatizado, manejo da via aérea 
no trauma, diretrizes no atendimento do trauma de tórax, trauma 
abdominal, choque no trauma, ultrassonografia no trauma e atendi-
mento do paciente com TCE e TRM. 

O curso será ministrado pelos doutores André Luciano Baitello, 
presidente da Abramurgem Regional-SP e chefe do Programa de Re-
sidência em Cirurgia do Trauma do Hospital de Base da Faculdade 
de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), Bruno Pereira, 
professor da Divisão de Trauma do Departamento de Cirurgia Ge-
ral da Unicamp, Gustavo Marcatto, coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Urgências e Emergências Médicas da FAMERP 
e Rogério Murioka, instrutor do Advanced Trauma Life Support – 
ATLS.

Para saber mais, acesse: www.abramurgemdf.org.

Presidente da Abramurgem ministra 
curso de capacitação em Minas Gerais

Em respeito a um dos seus princípios fundamentais que é a demo-
cratização do conhecimento, a Sociedade Brasileira de Clínica Médi-
ca, com apoio do Conselho Regional de Medicina, está capacitando 
cerca de 400 médicos do Estado de Minas Gerais através do Curso 
de Urgências e Emergências Clínicas (CECLIN). Até o final do ano 
serão três turmas que irão discutir, com auxílio dos instrutores, temas 
de relevância para o dia a dia profissional, tais como: Síndromes Co-
ronárias, Emergências Hipertensivas, Pancreatites, Distúrbios Hidro-
eletrolíticos, Arritmias, Síndrome Nefrótica no Adulto/Injúria Renal 
Aguda, Ascite, Distúrbios da Glicemia, DPOC e Asma, Acesso à Via 
Aérea, Dengue, Zica e Chicungunya e Intoxicações Exógenas. Em 
2017 o curso coordenado pelo Dr. Fernando Sabia Tallo, presidente 
dos Capítulos de Medicina de Urgência e Reanimação Cardio-Pulmo-
nar-Cerebral da SBCM, terá mais duas turmas.

FOTOLEGENDAS

Nos dias 14 e 15 de outubro Fernando Sabia Tallo minis-
trou o Curso de Simulação em Urgências e Emergências 
(Seclin) na cidade de Blumenau (SC). O curso fez parte 
das atividades científicas do XIV Congresso Catarinense 
de Urgência e Emergência e XVI Congresso Catarinense 
de Clínica Médica.

Nos dias 05 e 06 de novembro, Tallo esteve na cidade 
mineira de Paracatu para nova edição do Seclin. Ao todo, 
18 situações clínicas da emergência foram encenadas com 
apoio de atores. 

Dias 26 e 27 de novembro, foi a vez  de Cuiabá (MT). 
O curso foi voltado aos médicos da emergência da UNI-
MED do Estado de Mato Grosso. “Mais uma vez é uma 
satisfação poder prestar esse serviço tão importante para a 
comunidade médica brasileira”, afirmou Tallo.   
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O jornal Sala de Emergência entrevistou o atual presidente da Abramurgem Regional-SC, CARLOS ROBERTO 
SEÁRA FILHO, que é especialista em Clinica Médica, com área de atuação em Medicina de Urgência, e presidente 
da Regional Blumenau do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina (SIMESC). Seára, que também foi docente da 
Universidade Regional de Blumenau (FURB), falou sobre o papel da Abramurgem na formação continuada, além 
de avaliar a estrutura dos serviços de urgência e emergência no Estado e o papel político das entidades médicas. 
Confira a conversa na íntegra:

ENTREVISTA

SE - Qual é a situação dos serviços de urgência e emergência 
no Estado de Santa Catarina?

A situação da Urgência e Emergência em Santa Catarina é bastante 
atípica em relação a outros Estados da Federação. Para começar, não 
temos uma metrópole, tanto é que a maior cidade de Santa Catarina 
não é a capital. Também não temos hospitais gigantescos, com grande 
número de pacientes. Há talvez 3 ou 4 hospitais que são referência e 
que possuem uma estrutura razoável para atender casos de urgência e 
emergência. São dois em Florianópolis, um em Blumenau e outro em 
Joinville. São instituições que estão passando por situação semelhante 
a de cidades grandes, com superlotação e sobrecarga de trabalho dos 
profissionais. Enquanto a demanda vai aumentando numa proporção, 
o investimento em infraestrutura, tecnologia e recursos humanos não 
acompanha. 

SE- Como o senhor avalia a qualidade da formação dos 
médicos que atendem às emergências em Santa Catarina?

A formação nas nossas escolas médicas, que hoje são 11 (número 
que deve chegar a 15 até 2018), é deficiente. Posso dar o exemplo de 
Blumenau. Nós estamos trabalhando com alunos da FURB para fazer 

uma negociação com o coordenador 
do curso e o reitor. O objetivo é que 
seja criada uma cadeira, inicialmente 
optativa, de Urgência e Emergência 
porque os estudantes não têm esse aporte 
durante a graduação. Considerando cidades como Joaçaba, Criciúma, 
Tubarão, Lajes, Chapecó, Itajaí e Jaraguá, que são locais onde há 
faculdades de medicina, vemos que a estrutura é muito aquém daquilo 
a que se propõe a formação do emergencista no Brasil. 

Pensa-se em reforma curricular e não se fala em Urgência e 
Emergência, porque a grande maioria dos professores que seriam 
graduados para isso, não se dispõe a esse trabalho. Por outro lado, 
criar uma cadeira específica na graduação, pode gerar dois problemas. 
Primeiro, a falta de gente capacitada para treinar tanto o graduando, 
como o pós-graduando. Segundo, corre-se o risco de termos o 
residente orientando o aluno, ou seja, um ensino focado em um 
aprendiz que ensina o outro.

SE - Como a Abramurgem vem colaborando com a 
atualização e reciclagem profissional?

No Estado temos procurado participar de eventos envolvendo 
especialmente os acadêmicos. Além disso, principalmente em 2015 
e 2016, promovemos muitos cursos como VMURGEM, Cardigem, 
Seclin, ACLs e Neurologia na Urgência. Em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica, oferecemos o Programa de Educação 
Médica Continuada, que já existe há 10 anos. Hoje é realizado em 
módulos bimensais de 10 a 12 horas-aula. A novidade é que, a partir 
de 2017, implantaremos módulos teórico-práticos que incluirão aulas 
de simulação utilizando bonecos e atores. O curso, que até então era 
apenas voltado para médicos, também será aberto aos acadêmicos. 
Temos em média entre 70 e 100 inscritos todos os anos.

SE- Além da questão da educação continuada, qual papel 
deve ser exercido pelas entidades médicas na esfera política?

Em Santa Catarina, temos lutado muito pelo reconhecimento da 
Clínica Médica. Os próprios pares, médicos de outras especialidades, 
não têm ideia de quem somos. Para eles, somos clínicos gerais. Temos, 
então, feito um trabalho com as UNIMEDs e as secretarias municipais 
de saúde para mudar essa percepção tão restrita. Também acredito que 
nós, mesmo sendo uma sociedade de especialidade, temos que lutar e 
cobrar cada vez mais por gestão. Esse não é só problema dos CRMs e 
dos sindicatos, é questão de todos. E as sociedades de especialidade 
precisam se engajar nisso. 




