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Abramurgem na 
vanguarda do 
conhecimento

A Medicina vive, nos 
dias de hoje, uma profunda 
crise de formação, que fica 
cada vez mais evidenciada 
com a abertura 
desenfreada de faculdades 
médicas, muitas delas sem 
nenhuma condição de 
funcionamento. Por isso 
acredito que um evento 

como o 4º Congresso 
Internacional de Medicina de Urgência e Emergência 
traz uma inestimável contribuição à comunidade 
médica acadêmica, pois se trata de um dos únicos 
eventos em que um aluno ou médico recém-formado 
pode assistir a aulas das mais diversas disciplinas e 
especialidades. 

A Abramurgem é atualmente a grande 
representante dos recém-formados e profissionais 
que trabalham na emergência. É ela que faz o maior 
trabalho de educação continuada, viajando o país 
inteiro para ministrar cursos presenciais e promover 
capacitação.  Também é responsável pela publicação 
de quase 15 livros sobre o tema da emergência em 
suas variadas esferas. 

Uma das bandeiras da nossa entidade é a 
consolidação de uma interface com outros países da 
América Latina. Nesse sentido, o nosso congresso 
foi marcado pela presença de importantes nomes 
da medicina internacional, com destaque para o 
professor Rodolfo Bado, da Argentina. Considerando 
a extensa experiência que nossos vizinhos possuem 
na área das urgências e emergências, já que vivenciam 
a especialidade há algum tempo. Recebê-los no 
Brasil nos deu a oportunidade de trocar informações 
valiosas em relação às experiências boas e ruins que a 
especialidade trouxe ao país. 

Nosso agradecimento especial à Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica, em nome do seu ilustre 
presidente, Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, cuja 
parceria e apoio vêm sendo imprescindível para o 
sucesso do nosso trabalho em prol dos emergencistas 
brasileiros.

E que venha o próximo congresso!

Fernando Sabia Tallo, Presidente da Abramurgem

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

Falta de condições de trabalho afasta 
médico jovem da rede pública de 

atendimento 

Entre os fatores que dificultam a adesão dos médicos jovens 
ao serviço público, o principal é a falta de condições adequadas 
de trabalho. Ela foi apontada por 91,6% dos entrevistados em 
pesquisa do Conselho Federal de Medicina (CFM).

Também foram apontados como aspectos impeditivos a 
ausência de perspectiva de carreira e a baixa remuneração no 

âmbito do SUS (70,5%), assim como a necessidade de vários vínculos empregatícios 
para compor a renda (64%) e a carga horária excessiva (60,3%).

Ainda sobre esse tema, 84% dos egressos declararam que a qualidade das 
condições de trabalho é o principal determinante para fixação em um emprego ou 
município, após o fim da graduação ou da residência médica. Em seguida, foram 
apontados o nível de qualidade de vida (66,2%) e a remuneração (63,1%).

A intenção de continuar o processo de formação e capacitação após o 
recebimento do diploma de médico foi manifestada pela maior parte dos egressos. 
É o que pretendem 80,2% dos entrevistados que planejavam cursar residência 
médica. Desses, 57,8% queriam fazer pós-graduação em uma instituição de ensino 
diferente daquela onde estudou, e 22,4% pretendiam ficar na mesma escola.

Em relação às grandes áreas de atuação da medicina, 56,7% dos egressos 
afirmaram ter interesse em atuar na clínica médica, e 30,6%, na cirurgia. Apenas 
5,7% manifestaram vontade de investir numa formação em medicina diagnóstica, 
e 3% gostariam de se preparar para atuar nas áreas de docência, pesquisa e gestão.

Entre as especialidades, a primeira opção dos entrevistados que pretendiam 
fazer residência médica recai sobre a pediatria. Ela foi citada como a preferida 
por 12,3%. Na sequência, vieram a clínica médica (11,5%), a cirurgia geral (8,8%), a 
ginecologia e obstetrícia (8,6%) e a anestesiologia (7,1%).

Esses percentuais também estão próximos dos dados registrados na 
Demografia Médica no Brasil 2015, pesquisa realizada pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) com o apoio do CFM e do 
Cremesp, que aponta a clínica médica como a especialidade com o maior número 
de especialistas (35.060), seguida de perto pela pediatria (34.637), cirurgia geral 
(29.200), ginecologia e obstetrícia (28.280) e anestesiologia (20.898).

Essas cinco especialidades somam 45% do total de especialistas brasileiros 
e são a preferência de 48,3% dos recém-formados. A especialidade medicina de 
família e comunidade, cujas vagas foram ampliadas recentemente e passou a ser 
pré-requisito para várias outras especialidades, conta com a preferência de apenas 
1,5% dos recém-formados.

Finalmente, o estudo revela a preferência dos médicos jovens de desenvolver 
sua carreira nos municípios onde nasceram. Essa é a posição declarada por 45,6% 
dos entrevistados, que declararam intenção ou desejo de exercer a medicina em 
seu município natal. Por sua vez, 18,5% consideram mais atraente a cidade onde 
concluíram a graduação; 13,5% preferem o local de residência médica; e 22,4% 
procurariam outra localidade, completamente diferente das opções anteriores.

A pesquisa do CFM contou com o apoio da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (USP) e do Conselho Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (Cremesp) e buscou avaliar diferentes percepções dos egressos sob 
aspectos da vida profissional e sua relação com à medicina.

Fonte: CFM/Jornal Medicina 270
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Medicina de Urgência é destaque na programação

De 02 a 06 de outubro aconteceu, na cidade de Belo Horizonte 
(MG), a 4ª edição do Congresso Internacional de Medicina 
de Urgência e Emergência, paralelamente ao 14º Congresso 
Brasileiro de Clínica Médica. Mais de 5 mil congressistas se 
reuniram nas instalações do MINASCENTRO, juntamente 
com 206 palestrantes, para debater em 8 salas consecutivas os 
principais temas da esfera da Medicina de Urgência e da Clínica 
Médica. Além do recorde de público, o congresso também 
superou a impressionante marca de 1.338 trabalhos de tema 
livre selecionados para apresentação em formato de pôster, aula 
e e-pôster. 

O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, 
ministrou três aulas durante do evento: “Manejo das vias aéreas 
em diferentes cenários”, “Ressuscitação cardiopulmonar: o que 
mudou”, e participou da mesa redonda que debateu “Como as 
Especialidades atuam na Urgência”.

O congresso também contou com a presença do presidente 
da SBCM e autor do Tratado de Clínica Médica, Prof. Dr. 

Antonio Carlos Lopes, além de diversas autoridades, como 
o Vice-Presidente da Associação Latino Americana de 
Endocrinologia, Saulo Cavalcanti, o presidente da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, Marcus Vinícius Bolívar Malachias, 
o presidente da Federação Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia, César Eduardo Fernandes, ex-
presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, Maria 
do Carmo Friche Passos e o chefe do Departamento Geral do 
Pessoal do Exército, General Manoel Luiz Narvaz Pafiadache. 

Aulas de simulação e Cursos
Esta edição do evento foi marcada por uma série de atividades 

práticas e aulas de simulação realística que puderam contar 
com a participação do público. Além disso, os congressistas 
também puderam participar dos cursos pré e pós-congresso, 
muitos deles promovidos pela Abramurgem: BLS, ACLS, PALS, 
Cardigem, Seclin, TMURGEM, VMURGEM, ECOMURGEM, 
VIAMURGEM, Gestão Financeira para Médicos, Medicina 
Baseada em Evidências e Manejo do Paciente no Período 
Perioperatório. 

Convidados Internacionais

O congresso também contou com a participação de três convidados 
internacionais: o argentino Rodolfo Bado, professor da escola de pós-graduação 
da Associação Médica Argentina e membro do 
comitê de ensino da Sociedade de Medicina Interna 
de Buenos Aires (SMIBA). Além dele, foi destaque 
o professor da Wayne State University e diretor 
médico do Hospital Henry Ford, Scott Kaatz. O 
ilustre conferencista foi convidado especial do 
Capítulo Brasileiro do AC Forum, presidido pelo 
Dr. Renato D. Lopes que é professor da Divisão 
de Cardiologia da Duke University (EUA). Por 
fim, os congressistas também puderam assistir 
videoconferência do professor da Pontif ícia 
Universidade Católica do Chile, Gabriel Rada. 
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Cerimônia de Abertura

A solenidade de abertura do 4º Congresso Internacional 
de Medicina de Urgência e Emergência e do 14º Congresso 
Brasileiro de Clínica Médica teve presença de quase 1.700 
pessoas. Antes de iniciar os trabalhos, veio ao palco para 
uma apresentação musical do grupo “Sarau Arte Miúda”, de 
Diamantina (MG), um projeto que visa despertar o interesse 
de crianças e adolescentes pelas artes. Logo após, foi composta 
a mesa diretora com o Secretário Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte, Jackson Machado Pinto, o vice-presidente da 
AMB, Lincoln Ferreira, o representante do CFM, Lúcio Flavio 
Gonzaga Silva, e o General de Exército, Manoel Luiz Narvaz 
Pafiadache, além do presidente da Abramurgem, Fernando Sabia 
Tallo, do presidente do congresso, Oswaldo Fortini Levindo 
Coelho, e do Presidente da SBCM, Antonio Carlos Lopes. Em 
discurso, Fernando Tallo destacou a importância do trabalho 

que a Abramurgem vem realizando desde sua fundação em 
prol da formação continuada e reciclagem dos profissionais 
que atuam nos serviços de urgência e emergência no país.  “A 
Abramurgem é a grande representante dos recém-formados e 
dos profissionais que atuam na área. Somos nós que fazemos o 
maior trabalho de educação continuada, viajando o país inteiro 
ministrando cursos presenciais e promovendo capacitação. Isso 
sem contar os quase 15 livros já publicados que discutem o tema 
da urgência e emergência em suas variadas esferas”, afirmou. 

Após os discursos, a comissão organizadora prestou 
homenagens e a cerimônia de abertura foi encerrada com 
aula magna ministrada pelo General de Exército, Manoel Luiz 
Narvaz Pafiadache, que falou sobre “O Sistema de Saúde do 
Exército Brasileiro e seus desafios”.  

Lançamentos

Aconteceu no stand da SBCM o lançamento 
dos livros “Psiquiatria na Clínica Médica” e 
“Simulação em Emergências Clínicas – SECLIN”. 
Os autores Antonio Carlos Lopes e Fernando 
Sabia Tallo, estiveram presentes para autografar 
exemplares. “É com grande satisfação que temos 
o lançamento desses livros que rapidamente estão 
se esgotando, o que deixa claro nossa contribuição 
para com a comunidade médica”, afirmou Lopes.

Também houve o lançamento do livro 
“Abordagem das Urgências e Emergências 
Gastroenterológicas no Pronto-Socorro”, mais 
uma das obras que integra a série Emergências 
Clínicas Brasileiras. A obra, publicada pela Editora 
Atheneu, é de autoria dos doutores Carlos Augusto 
Gomes e Oswaldo Fortini Levindo Coelho. 
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Membro da Comissão Executiva do 14o Congresso 
Brasileiro de Clínica Médica, Carlos Roberto Seára 
Filho

Diretor da SBCM e membro da Comissão Executiva 
do congresso, Mario da Costa Cardoso Filho

Coordenador da Comissão de Trabalhos Científicos do 
congresso, Eros Antônio de Almeida

Presidente da SBCM e presidente de honra do congresso, Antonio Carlos Lopes

Professor Emérito da Universidade Federal de Minas 
Gerais, Luiz Otávio Savassi Rossi

Coordenador do Serviço de Medicina Interna do 
Hospital Felício Rocho, José Olinto Pimenta de 
Figueiredo

Presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo

Homenagenageados
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Área de Atuação

O congresso também foi marcado pela 
realização dos concursos para certificado de Área 
de Atuação em Medicina de Urgência e Título de 
Especialista em Clínica Médica, promovidos pela 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica. 

A lista dos aprovados no concurso para 
certificado de Área de Atuação em Medicina 
de Urgência será divulgada no site da SBCM 
(www.sbcm.org.br) dia 17 de novembro e a 
lista dos aprovados no concurso para Título de 
Especialista em Clínica Médica será publicada no 
site da SBCM dia 20 de novembro de 2017.

www.sbcm.org.br

Estúdio de TV

Outra novidade foi a montagem de um Estúdio de TV 
especialmente preparado para entrevistar palestrantes e autoridades 
presentes no evento. A iniciativa foi da Escola Paulista de Ciências 
Médicas (EPCM) em parceria com a TV MED. 

O presidente da SBCM e diretor acadêmico da EPCM, Antonio 
Carlos Lopes, teve a oportunidade de entrevistar o cardiologista e 
membro do Conselho Editorial da Revista da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica, João Manoel �eotônio dos Santos, que ministrou 
aulas sobre “Hipotensão Postural no Idoso” e “Insuficiência Cardíaca 
na Internação”. Lopes também conversou com o presidente do 
Congresso, Oswaldo Fortini Levindo Coelho, e o presidente da 
Abramurgem, Fernando Sabia Tallo.

Entre os destaques, o Estúdio de TV também recebeu o americano 
Scott Kaatz, que foi entrevistado pelo diretor do AC Forum, Pedro 
Gabriel Melo de Barros e Silva.

Programação Social

Três atividades culturais fizeram parte da programação do 14º 
Congresso Brasileiro de Clínica Médica. Além da apresentação do 
projeto Sarau Arte Miúda, o evento teve também a participação da 
Companhia 1º Ato, com o espetáculo de dança Insthabilidade e do 
Mauricio Tizumba e o Grupo Tambor Mineiro.

Presidentes Regionais

Os presidentes das regionais da Abramurgem 
estiveram reunidos durante o congresso para 
debater os avanços da entidade e compartilhar 
novos projetos e ações a serem realizadas nos 
Estados. A reunião aconteceu dia 05 de outubro e 
foi coordenada pelo presidente da Abramurgem, 
Fernando Sabia Tallo. Estiveram presentes 
representantes dos Estados de Mato Grosso, 
Brasília, Goiás, Santa Catarina e Bahia.

Comissão responsável pelos concursos de Título de Especial-
ista em Clínica Médica e Área de Atuação em Medicina de 
Urgência
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Certificados disponíveis no site

www.clinicamedica2017.com.br

O Exército Brasileiro teve participação marcante no 4o Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência 
e 14º Congresso Brasileiro de Clínica Médica. Além da aula magna ministrada pelo General Pafiadache, a força montou 
um estande na área de exposições do congresso e um Hospital de Campanha. O presidente da SBCM foi visitar o local 
acompanhado do diretor do Hospital Militar de Área de São Paulo (HMASP), Coronel Médico Mário de Souza Rosas Filho 
e do chefe da Divisão de Medicina do HMASP, Coronel Médico Marcelo Cunha.

Exército Brasileiro

Entre os mais de 1,3 mil trabalhos de tema livre inscritos no congresso, 
foram anunciados os quatro melhores pelo  coordenador da Comissão 
dos Trabalhos Científicos do 4º Congresso Internacional de Medicina 
de Urgência e Emergência,  Eros Antonio de Almeida. Os dois pôsteres 
impressos selecionados pela comissão científica foram premiados com 
1,5 mil e 1 mil reais respectivamente, e as duas melhores apresentações 
orais tiveram prêmio de 2 mil e 1,5 mil reais para 1º e 2º lugar. Esses 
trabalhos serão também publicados na Revista da SBCM.

Trabalhos Científicos
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Presidente da Abramurgem é convidado 
de honra de curso em Alagoas

No último dia 25 de agosto, o presidente da Abramurgem, Fernando Sabia 
Tallo, participou como convidado especial da 32ª edição do Curso de Emergências 
Clínico-Cirúrgicas da Universidade Federal de Alagoas. O ilustre professor 
ministrou aula sobre Drogas Vasoativas. 

Regional-TO 
promove curso 
de emergências 

pediátricas

Nos dias 28 e 29 de agosto, a cidade 
de Araguaína (TO) foi pela primeira 
vez palco do curso internacional de 
Emergências Pediátricas e Neonatais 
- PALS, voltado para médicos e 
estudantes de medicina. O curso 
recebeu apoio da Abramurgem 
Regional-TO e teve como objetivo 
aprimorar o conhecimento dos 
profissionais, além de apresentar 
os mais recentes protocolos de 
atendimento reconhecidos pela 
comunidade médica mundial. 

Abramurgem promove nova edição do 
curso VIAMURGEM

No dia 28 de julho foi realizada em Florianópolis (SC), uma nova edição do 
Curso de Vias Aéreas na Sala de Emergência (VIAMURGEM), coordenado pelo 
presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo. “A abordagem e acesso à via 
aérea é um momento de grande ansiedade para o profissional médico. Por isso, a 
habilidade em manipular e manejar as vias aéreas é de fundamental importância 
para a manutenção da vida dos pacientes, fazendo a diferença na sobrevida e 
prognóstico dos mesmos, gerando melhoria na assistência prestada aos pacientes 
nos setores de emergência e terapia intensiva”, afirmou. 

 O Curso foi realizado pela Abramurgem com apoio da sua regional catarinense, 
tem 14 horas de duração e é voltado para clínicos, residentes e acadêmicos de 
medicina. 

Aguarde mais informações sobre a formação de novas turmas e acompanhe as 
notícias no site www.abramurgem.org.br

Regional-RO 
promove primeiro 

curso 

Dia 12 de outubro o presidente 
da Abramurgem, Fernando Sabia 
Tallo, esteve em Boa Vista (RO) para 
ministrar o curso de Simulação em 
Urgências e Emergências Clínicas – 
SECLIN, primeiro evento promovido 
pela regional fundada recentemente 
no Estado. Na ocasião, Tallo foi 
recebido pelo presidente regional, 
Mauro Shosuka Asato, e pelos demais 
membros da diretoria.




