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Anunciada programação preliminar do 4º Congresso 
Internacional de Medicina de Urgência e Emergência 

A Comissão Científi ca anunciou as primeiras novidades da pro-
gramação do 4º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e 
Emergência, que acontece paralelamente ao 14º Congresso Brasileiro 
de Clínica Médica. Desta vez, o destaque são os novos formatos de 
aulas e palestras. Farão parte da grade, por exemplo, as sessões interati-
vas, onde a plateia poderá participar das discussões utilizando equipa-
mentos de votação. Também serão incluídas sessões anátomo-clínicas 
e sessões de simulação, que contarão com auxílio de atores. Alguns 
dos temas terão abordagem diferencial no que se chamou de 4 Esta-
ções, ou seja, mesmo diagnóstico visto nos cenários do pronto-socor-
ro, consultório, enfermaria e CTI. 

Outra inovação será a sessão–julgamento, onde um assunto con-
troverso poderá ser avaliado como em um tribunal, considerando ris-
cos e benef ícios da abordagem proposta. ”A nossa intenção foi tornar 
mais atraente a exposição dos assuntos, permitindo que os congres-
sistas participem intensamente dos debates”, afi rmou o presidente do 
congresso, Oswaldo Fortini Levindo Coelho.

O mais esperado evento da especialidade será realizado de 02 a 08 
de outubro de 2017, na cidade de Belo Horizonte, e pretende reunir 
mais de 5 mil participantes no principal espaço de eventos do Estado, 
o MINASCENTRO. 

Sobre Belo Horizonte
A cidade de Belo Horizonte foi eleita pela World Wide Fund for 

Nature (WWF), pelo segundo ano consecutivo, como a Capital Na-
cional 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 fi ns 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 diversifi cada e cli-
ma boêmio.

Venha para o XIV Congresso Brasileiro de Clínica Médica e apro-
veite para desfrutar as belezas de Belo Horizonte!

Acompanhe mais notícias no site e inscreva-se antecipadamente 
para aproveitar os descontos e condições especiais de pagamento.

Confira abaixo alguns 
destaques da programação:

Sepse
Crise Tireotóxica
Mixedema
Arritmias Supra Ventriculares 
Coma
AVE
Pancreatite Aguda
Pancreatite Crônica

Insufi ciência Respiratória
TEP
Síndrome Coronariana Aguda
IAM
Tipos de Choque
Tratamento de Choques
HDA

Concurso para Certificado de Área 
de Atuação e Título de Especialista

Estão abertas as inscrições para os concursos de Título 
de Especialista em Clínica Médica e Certifi cado de Área de 
Atuação em Medicina de Urgência, que acontecerão em Belo 
Horizonte (MG) durante o 14º Congresso Brasileiro de Clínica 
Médica.

Inscreva-se no site www.sbcm.org.br.

www.clinicamedica2017.com.br
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Dias 17 e 18 de março, foi realizada 
em São Paulo (SP), mais uma edição 
do Curso de Vias Aéreas na Sala de 
Emergência (VIAMURGEM). Com 
14 horas de duração, o curso contou 
com o apoio da SBCM, e reuniu 
clínicos, residentes e acadêmicos 
de medicina. As aulas foram 
ministradas pelo presidente da 
Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, 
e pelo diretor da entidade, Roberto 
de Moraes Junior.
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Nota de esclarecimento

“Desconfio do idealista que lucra com seu 
idealismo” - Millôr Fernandes 

Não desconfio, tenho certeza. 
Os grandes cínicos que conheço são, em sua 

quase unanimidade, politicamente corretos, 
eleitos e “respeitados” por colegas. Gestores “bem-
sucedidos” com uma boquinha carreirista na 

burocracia representativa inútil, ou na máquina político-partidária 
corrupta.  A mim sempre causaram disfagia intratável.      

Discernir é um exercício acrobático, entre suas frases inatacáveis. 
Sua desonestidade intelectual não precisa de argumentos robustos. 
Acusam aos outros de práticas próprias, e desenvoltos assumem o 
decúbito ventral por um trocado qualquer. 

Patrocinadores do jeitinho.  
Abrem mão de uma relatoria, sabendo que seria herdada para 

si mesmo, transformam agredidos em agressores, colocam-se em 
posição de julgamento de um parceiro sem apontar conflito de 
interesse. Coagem, intimidam, interferem, separaram.  

Isso não é estratégia, não é política, é vigarice mesmo.   Docentes 
do axioma da malandragem, do banditismo intelectual que nos 
infecta e, infelizmente, caracteriza. 

Mas VOCÊS não representam a maioria. E quando houver 
publicidade documental dos fatos serão motivo de vergonha para os 
representados.

A injustiça não passará. Judicialização apela a imparcialidade, 
a pluralidade do pensamento, a igualdade de oportunidade para 
disputar e solicita, ao menos, que as normas estejam nas margens 
inferiores da ética. 

Não será suficiente escalar um exército de trogloditas para 
insultar, difamar e mentir em redes sociais, e nem será suficiente 
declarações para denegrir, confundir e ameaçar.  Será necessário 
bem mais do que isso para nos calar. 

Continuaremos defendendo nosso pensamento, vamos continuar 
sendo os únicos grandes agentes de capacitação de acadêmicos 
e recém-formados na urgência. E vamos continuar defendendo 
os especialistas na emergência. Com ideias, não com delírios 
messiânicos, populistas e desprovidos de lastro argumentativo. Não 
com a tática suja da desqualificação de quem pensa diferente e nem 
comparando o incomparável em paralogismo evidente.   

Fomos excluídos de fóruns, reuniões e do debate, porque o 
monopólio do pensamento é frágil, e não suporta o contraditório. 
Não sermos reconhecidos por entidades como estas é a certeza do 
bom caminho e uma honra para nós.           

Saúdo a todos os recém-formados e especialistas brasileiros que 
trabalham na Urgência e Emergência. Aos primeiros, continuaremos 
capacitando, aos segundos continuaremos defendendo. Contem 
conosco. 

Fernando sabia Tallo, presidente da Abramurgem

Regional-DF promoveu curso de 
atendimento ao politraumatizado

Nos dias 11 e 12 de março, a Regional-DF realizou em Brasília 
(DF) o 1º Curso Avançado Teórico-Prático de Atendimento ao 
Politraumatizado (TMURGEM). Com 20 horas de duração, 
reuniu médicos emergencistas, cirurgiões e residentes para 
debater sobre o 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 atendimento do paciente com TCE e TRM. 

“Para a promoção deste curso, a Abramurgem contou com 
o importante apoio do Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC). 
Juntos continuamos trabalhando intensamente pelo médico 
que atua nos serviços de emergência”, afirmou o presidente da 
entidade, Fernando Sabia Tallo. 

O curso foi ministrado pelos doutores André Luciano 
Baitello, presidente da Abramurgem Regional-SP e chefe do 
Programa de Residência 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 Geral 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.

Curso VIAMURGEM acontece em 
São Paulo

O jornal Sala de Emergência é uma publicação da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência. 
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Abramurgem realiza reunião dos presidentes regionais

Aconteceu no último dia 03 de fevereiro reunião anual dos 
presidentes das regionais da Abramurgem. O encontro se deu 
em São Paulo (SP) e foi coordenado pelo presidente nacional, 
Dr. Fernando Sabia Tallo que conversou com os presentes sobre 
a importância das regionais promoverem novas ações, cursos e 
eventos a fim de incentivar a atualização e formação continuada 
dos emergencistas. Os presentes também deliberaram sobre 
como deve ser o programa de formação do especialista em 
Medicina de Emergência.

“Considerando o caos existente na saúde nacional e as dificuldades 
de  gestão e econômicas, acho que a Abramurgem vem ocupar esse nicho 
na implantação, na divulgação e na exposição junto principalmente aos 
mais jovens, emergencistas clínicos ou traumáticos, na área de atuação 
de cada regional”

Haroldo Ferreira da Silva Jr. – Presidente da Abramurgem Regional-RN

“A Abramurgem atua de maneira séria, ética e sempre procurando 
trazer bons princípios doutrinários. No Estado de São Paulo, tanto na 
capital, quanto no interior, tem desenvolvido um importante trabalho 
de educação e capacitação na área das urgências, promovendo vários 
cursos, inclusive de pós-graduação. Isso vem trazendo um impacto 
muito positivo”

André Luciano Baitello – Presidente da Abramurgem Regional-SP

“A Abramurgem, quando chegou no Ceará, revolucionou a 
formação médica. Temos investido muito nos recém-formados e 
médicos residentes, que demonstraram grande aceitação dos cursos na 
área de Urgência e Emergência. Esta entidade de grande credibilidade 
veio para ocupar um espaço importante na nossa região”

 Cristiano Walter Moraes Rôla Jr – Presidente da Abramurgem Regional-CE

“A Abramurgem tem um papel ímpar de treinar e educar 
o emergencista através de inúmeros cursos. Isso é de extrema 
importância, porque na emergência o médico precisa, acima de 
tudo, ter a humildade de rever sempre e aprender sempre. Eu 
particularmente não conheço nenhuma associação que desempenhe 
o papel que a Abramurgem desempenha”

Renato Sidrim Jr. – Presidente da Abramurgem Regional-PA

“No Tocantins a Abramurgem está presente há somente 
quatro meses. A ideia é trazer mais conhecimento para um melhor 
atendimento nesses locais. Uma das iniciativas, que está em discussão, 
é a criação de uma pós-graduação em Urgência e Emergência que deve 
também levar quatro cursos da Abramurgem para a região”

Hugo Weysfield Mendes – Presidente da Abramurgem Regional-TO

“Em 2009 com a fundação da Abramurgem, eu fui convidado 
a implantá-la no Mato Grosso, que é um Estado muito carente de 
conhecimentos, principalmente na área da Medicina de Urgência. 
Desde então desenvolvemos vários projetos de capacitação. Durante 
a copa do mundo, por exemplo, proporcionamos estágios para 80 
acadêmicos de medicina, enfermagem e fisioterapia se envolveram no 
atendimento aos turistas em visita à cidade sede de Cuiabá”

Fábio Liberali Weissheimer – Presidente da Abramurgem Regional-MT

“Brasília, por ser a capital federal, por muitos anos não teve uma 
sociedade que representasse os profissionais da Medicina de Urgência 
e Emergência. O Distrito também carecia de formação técnica nessa 
área, tanto no setor público, quanto privado, e a Abramurgem veio 
exatamente com esse intuito”

Fábio Cavalcanti de Assis – Presidente da Abramurgem Regional-DF

“Desde sua criação em 2009, a Abramurgem vem trabalhando 
com o propósito firme de melhorar a capacitação e se envolver nos 
programas científicos visando a melhor formação dos profissionais 
médicos que irão trabalhar nos prontos-socorros desse país todo. Em 
Minas Gerais temos desenvolvido vários trabalhos científicos e, em 
2016 realizamos o IV Congresso Mineiro de Medicina de Urgência e 
Emergência com mais de 600 participantes”
 Oswaldo Fortini Levindo Coelho – Presidente da Abramurgem Regional-MG

“Falta muito para nos colocarmos no nível dos países desenvolvidos 
quando o assunto é Urgência e Emergência. Por essa razão, o Rio 
Grande do Sul se engajou à Abramurgem para trabalhar no ensino, 
pesquisa e regulamentação da Área da Atuação em Urgência e 
Emergência Médica. Essa situação faz com que essa área de atuação 
seja a mais importante da área da saúde” 

Juarez Neuhaus Barbisan – presidente da Abramurgem Regional-RS

“Nesses últimos sete anos a Abramurgem Regional-GO vem 
trabalhando de maneira contínua principalmente no quesito 
capacitação dos médicos. Sabendo dessa importância, em 2012, 
criamos um modelo de curso longitudinal em uma das escolas médicas 
do Estado que passou a trabalhar o tema da urgência e emergência 
desde o primeiro ano da faculdade até o sexto ano. Hoje já temos 6 
turmas formadas”

Paulo Cezar Vaz de Almeida Filho – Presidente da Abramurgem Regional-GO

“Para atender no Pronto-Socorro é preciso ter o conhecimento 
necessário para evitar que o paciente piore logo na primeira hora. E 
para o médico saber atuar rápido e saber o que é necessário ele precisa 
ser capacitado. Aqui no Maranhão temos realizado alguns cursos e 
reuniões clínicas mensais e percebemos que os alunos estão gostando 
bastante. É um trabalho que está engatinhando mas que vai ter um 
bom resultado”

Rita de Cassia Vidigal Carvalho – Presidente da Regional-MA

“Em Santa Catarina, o trabalho desta entidade tem sido constante 
e contínuo para o aperfeiçoamento e melhoria da qualidade dos nossos 
serviços de Urgência e Emergência nas diversas regiões do Estado”

Carlos Roberto Seara Filho – Presidente da Regional-SC

“No Paraná, nós estamos atuando desde 2011 de uma forma 
muito intensa junto às escolas de medicina e à federada da Associação 
Médica Brasileira criando, ao mesmo tempo, um fórum permanente 
para aprimoramento e educação médica continuada. De modo que 
essa entidade deve permanecer como a única entidade representante 
dos clínicos em qualquer instância”

César Alfredo Pusch Kubiak – presidente da Regional-PR

“A Abramurgem congrega todas as Sociedades de Especialidade 
respeitando suas áreas de Urgência e Emergência e visando sempre 
levar o melhor conhecimento para a nossa comunidade. Trata-se de 
uma entidade que prima, e sempre primou, pela ética e pela moral” 

Antonio Carlos Lopes - Fundador da Abramurgem

Fileira de trás: Roberto de Moraes Jr., Juarez Neuhaus Barbisan, Fábio Liberali 
Weissheimer, Fernando Sabia Tallo, Fábio Cavalcanti de Assis, André Luciano 
Baitello e Paulo Cezar Vaz de Almeida Filho. Fileira da frente: César Alfredo 
Pusch Kubiak, Hugo Weysfield Mendes, Renato Sidrim Jr, Rita de Cassia Vidigal 
Carvalho, Haroldo Ferreira da Silva Jr., Cristiano Walter Moraes Rôla Jr, Oswaldo 
Fortini Levindo Coelho e Carlos Roberto Seara Filho
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Regional-TO promove Curso 
de Resgate em Altura e Locais 

Confinados
De 10 a 16 de abril, a Abramurgem Regional Tocantins irá pro-

mover na cidade de Araguaína (TO) a primeira edição do Curso de 
Resgate e Salvamento em Altura e Locais Confinados. “No Tocantins 
a Abramurgem está presente há somente quatro meses e muito já foi 
discutido sobre os benef ícios que incluem capacitação e apoio aos 
profissionais que atuam nos serviços de urgência e emergência, tan-
to no ambiente hospitalar, como pré-hospitalar. A ideia é trazer mais 
conhecimento para um melhor atendimento nesses locais”, afirmou o 
presidente da regional, Hugo Weysfield Mendes. 

Para saber mais e se inscrever, ligue para (63) 99962-3211 / (63) 
99212-6222.

Inscrições abertas para curso de 
Especialização em Urgências e 

Emergências Médicas da FAMERP

A Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto - FAMERP abre inscrições para 
o Curso de Especialização em Urgências 
e Emergências, que terá início em 26 de 
maio deste ano. Com 420 horas e 20 meses 
de duração, o curso é coordenado pelo 
presidente da Regional-SP, Prof. Dr. André 
Luciano Baitello, e tem como objetivo 
capacitar o médico para o atendimento 

às principais emergências e cuidados ao paciente grave. 
Também pretende formar multiplicadores nas áreas de gestão, 
assistência e ensino das emergências médicas. Entre os temas a 
serem tratados estão: Política e Sistemas de Saúde na Urgência 
e Atendimento Pré-Hospitalar, Trauma, Avaliação Inicial 
do Paciente Grave, Emergências Cardiológicas e Ventilação 
Mecânica, Emergência Cirúrgica Não Traumática, Emergências 
Clínicas, Emergências em Pediatria, Emergências em 
Ginecologia e Obstetrícia, Metodologia de Pesquisa e Ensino e 
Gestão e Gerenciamento das Unidades de Emergência.

Para saber mais, acesse www.faepefamerp.org.br ou ligue 
para (17) 3201 5743 (c/ Anderson).

Abramurgem realiza 1ª edição de 
Curso de Ecocardiografia

No próximo dia 27 de maio acontecerá, em São Paulo, a 
primeira edição do Curso de Ecocardiografia na Medicina de 
Urgência e Emergência. Além do uso disseminado em pacientes 
ambulatoriais e hospitalizados portadores de cardiopatia, a 
ecocardiografia tem um papel valioso na conduta frente a 
pacientes que se apresentam na emergência com choque, hipóxia 
ou grande traumatismo (especialmente torácico). “Evidências 
atuais enfatizam a importância da utilização da ecocardiografia 
na emergência, tanto pelo médico ecocardiografista, como 
pelo emergencista. O método deve ser entendido mais como 
uma extensão do exame f ísico do que propriamente um exame 
complementar”, reforça o Dr. Estevão Tavares de Figueiredo, 
especialista em Clínica Médica, Cardiologia e Ecocardiografia. 

Estruturado a partir de uma abordagem teórico-prática, o 
curso com 10 horas de duração inclui atividades de simulação 
do exame ecocardiográfico focado nas situações de urgência e 
emergência médica.

Confira abaixo a programação:

- Princípios f ísicos do ultrassom 
- Anatomia normal e planos ecocardiográficos 
- Doppler, quantificação das cavidades e função sistólica
- Síndromes coronarianas, dissecção aórtica e tamponanmento 
- Sepse, hemodinâmica (DC, PSAP, reposição volêmica) e 
doenças sistêmicas
- Ecocardiografia no trauma torácico
- Aprendendo a manusear o ultrasson e posicionar o paciente 
- Prática – localizando os planos ecocardiográficos e 
hemodinâmica
- Exercícios em vídeo (casos reais) 

Para saber mais e se inscrever, acesse 
www.abramurgem.org.br/ecomurgem. Regional-SP promove 1º 

Congresso Paulista de Medicina 
de Urgência e Emergência

Acontece de 4 a 6 de 
maio de 2017, na cidade 
de São José do Rio Preto 
(SP), a primeira edição 
do Congresso Paulista 

de Medicina de Urgência e Emergência. A programação está sendo 
elaborada com elevado rigor científico, incluindo cursos práticos, pa-
lestras e discussões sobre os temas de grande relevância, como ABD 
Agudo, Atendimento Pré-Hospitalar, Atualização no Atendimento às 
Emergências, AVC, Dor Torácica, Emergências Neurológicas, Hemor-
ragia Digestiva, Insuficiência Respiratória Aguda/Pneumo, Intoxica-
ções Agudas /Acidentes por Animais Peçonhentos, Parada Cardior-
respiratória, SD Virais - Dengue Zika, Chikungunya, Sepse, Trauma, 
Ultrasson na Emergência, Via Aérea Dif ícil.

Para saber mais e se inscrever, acesse: www.cenacon.com.br.

Fundada Regional em Alagoas
No dia 17 de janeiro, o 

presidente da Abramurgem, 
Fernando Sabia Tallo, esteve 
na cidade de Maceió (AL) 
para a fundação de uma 
nova regional da entidade, 
que será presidida pelo Dr. 
Álvaro Bulhões, médico da 

Santa Casa de Misericórdia de Maceió. “A Abramurgem tem o 
orgulho de anunciar a criação de mais uma regional. Parabenizo 
e congratulo o Estado de Alagoas pelo trabalho árduo em prol 
da Medicina de Urgência e Emergência no Brasil”, afirmou Tallo.


