
Curso de Capacitação de Socorrista 
Apoio:  Regional –RN
Datas e Locais:
Campina Grande (PB) : início em  03 e 04 de março de 2018
 João Pessoa (PB): início em 17 e 18 de março de 2018 
Petrolina (PE ): início em  07 de abril de 2018
Informações: www.resgatedasdunas.com.br

Curso de Pós-Graduação em Urgências e 
Emergências Médicas

Realização: Instituto Paranaense de Ensino em Medicina 
Capacitação e Pós-Graduação (IPEMCE)
Data: Início em 24 de março de 2018
Local: Curitiba-PR
Informações: 0800-643-8831
*Curso reconhecido pelo MEC

Curso de Atualização em Emergências 
Médicas da FAMERP

Realização: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
Data: Início em março de 2018
Local: FAMERP (São José do Rio Preto-SP)
Informações: www.faepefamerp.com.br

II Congresso Paulista de Urgência e 
Emergência 

Realização: Regional-SP
Data: de 4 a 7 de outubro de 2018 
Local: São José do Rio Preto-SP
Informações: Inscrições em fevereiro

II Simpósio Brasiliense de Medicina de 
Urgência e Emergência

Realização: Regional-DF
Data: 03 e 04 agosto de 2018
Inscrições em breve: www.abramurgemdf.org
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Abramurgem apóia campanha de 
Valorização do Clínico- p. 4   

8o Curso Avançado de Clínica Médica 
acontece em julho de 2018 - p. 3

Promovido pela Regional-SC, com apoio das regionais do Rio 
Grande do Sul e do Paraná, o evento pretende reunir médicos e 
acadêmicos da região para debater temas como Atendimento de 
Excelência no Politrauma, Síndrome do Choque, Síndrome Séptica e 
a otimização antimicrobiana e hemodinâmica, sedação e analgesia na 
sala de emergência, medicina do viajante e as emergências, doenças 
febris hemorrágicas, entre outros. 

O congresso também terá uma completa programação de cursos 
pré-congresso que incluem: Antibióticos na emergência, Sintomas e 

sinais na emergência, Neurologia na emergência, SECLIN, VIAMURGEM e ACLS. 

Regional-SC promove I Congresso Sul Brasileiro de 
Medicina de Urgência e Emergência de Adultos

EVENTOS CONFIRMADOS - 2018
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EXPEDIENTE

Um ano de esperanças
2017 foi um ano de profundas alterações nos âmbitos 

político, econômico e associativo no Brasil. Apesar 
do grande impacto, a Abramurgem experimentou 
importantes avanços. 

Realizamos, na cidade de Belo Horizonte (MG), o 
4º Congresso Internacional de Medicina de Urgência 
e Emergência que reuniu mais de 5 mil congressistas e 
200 conferencistas de todos os Estados do país. Além da 
fundação de novas regionais, integramos e fomentamos 
o trabalho realizado em prol da educação continuada 
e formação do profissional que atua nos serviços de 

urgência e emergência. E agora nos preparamos animados para a primeira edição do 
SULBRAMURGEM, congresso promovido pelos estados de Santa Catarina, Paraná 
e Rio Grande do Sul.  Sem contar os eventos estaduais que já estão confirmados 
em  São José do Rio Preto (SP), Brasília (DF) e cidades do Rio Grande do Norte. 
Por fim, teremos o curso de Pós-Graduação em Urgências e Emergências Médicas, 
reconhecido pelo MEC e promovido pelo IPEMCE (Curitiba-PR) e o curso de 
Atualização em Emergências Médicas da FAMERP.

Também procuramos desenvolver projetos e ações com objetivo de aproximar 
cada vez mais o sócio da entidade. Nesse intuito, anunciamos em primeira mão a 
criação de um programa interativo no qual o visitante do site poderá acompanhar 
casos clínicos e, dessa forma, testar e ampliar seus conhecimentos. 

Nesse clima de esperança, a Abramurgem deseja que 2018 venha cheio de boas 
novidades e espera continuar caminhando lado a lado com o emergencista, sendo 
sua voz e lutando pelos seus interesses sempre que necessário.

Fernando Sabia Tallo - Presidente da Abramurgem

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

Diretor da Regional-SP 
representa Abramurgem 

em congresso na 
Argentina

Gustavo Marcatto ministrou aulas sobre 
“Tromboembolismo pulmonar - visão do 
clínico” e “Medicina de Emergência no Brasil” 
durante o IV Congresso Internacional de 
Medicina Interna, que aconteceu em Buenos 
Aires, de 07 a 10 de novembro de 2017. O 
evento reuniu mais de 7 mil participantes e 
contou com a inscrição de 1.400 trabalhos 
científicos.  

No dia 15 de dezembro, membros da diretoria 
da Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
e da Abramurgem estiveram reunidos para 
prestação de contas e fechamento do evento 
que este ano reuniu mais de 5 mil participantes 
em Belo Horizonte (MG). Durante o encontro 
ficou definido que o 15º Congresso Brasileiro de 
Clínica Médica e o 5º Congresso Internacional de 
Medicina de Urgência e Emergência acontecerão 
em 2019 na cidade de Balneário Camboriú (SC). 

Próximo Congresso 
Internacional de 

Medicina de Urgência 
e Emergência será em 

Balneário Camboriú (SC)
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8º Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica acontece em 2018

No segundo semestre 
de 2018 acontece em São 
Paulo mais uma edição 
do tradicional Curso 
Avançado de Reciclagem 
em Clínica Médica. 

Assim como nas 
edições anteriores, ao longo de uma semana o participante 
estará imerso em discussões de temas das mais variadas áreas, 
tendo a chance de reciclar sua formação com o que há de mais 
atual, incluindo novos tratamentos e ferramentas diagnósticas 
desenvolvidos no Brasil e no exterior. 

“Será certamente uma importante oportunidade de 
confraternização entre os clínicos de todo o país”, afirmou o 
coordenador do curso e presidente da SBCM, Antonio Carlos 
Lopes. 

Aguarde mais informações no site www.sbcm.org.br e 
inscreva-se antecipadamente para garantir descontos especiais.

Curso de Fisiopatologia Aplicada na Clínica Médica tem inscrições 
abertas para nova turma

A Escola Paulista de Ciências 
Médicas inicia o ano de 2018 com uma 
nova turma do Curso de Fisiopatologia 
Aplicada na Clínica Médica. Coordenado 
pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, esta 
edição tem 80 horas de duração e traz 
como novidade os módulos de Ciências 
do Esporte e Nutrologia.

“O curso tem como objetivo proporcionar formação 
de qualidade aos alunos a partir do 3º ano de Medicina, 
permitindo que desenvolvam habilidades para o diagnóstico 

Presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Antonio Carlos Lopes 
ministrou aula magna de aberutura do 7o Curso Avançado de Reciclagem em 
Clínica Médica realizado em 2016 na capital paulista. O evento reuniu mais de 
300 participantes

clínico adequado baseado na fisiopatologia e não apenas na 
semelhança”, afirma Lopes. 

As aulas teóricas terão encontros mensais aos sábados, das 
9h às 17h e serão divididas nos seguintes módulos: Cardiologia, 
Reumatologia, Nefrologia, Infectologia, Doenças Tropicais, 
Geriatria, Pneumologia, Gastroenterologia, Endocrinologia, 
Neurologia, Ciência do Esporte, Nutrologia, Medicina Nuclear, 
Hematologia e Medicina de Urgência e Emergência.

As aulas práticas serão realizadas no Hospital Militar de 
Área do Exército Brasileiro. 

Para saber mais e se inscrever, acesse www.epcm.org.br.

Aula prática ministrada no Hospital Militar de Área de São paulo durante o Curso  de Fisiopatologia Aplicada na Clínica Médica 
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Com o objetivo de fortalecer 
a atuação do clínico e valorizar 
seu importante papel no sistema 
de saúde no Brasil, a Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica, 
com apoio da Abramurgem, 
cria a campanha permanente 
“Valorize o Clínico”. O objetivo 
é engajar todas as fatias da 
sociedade no reconhecimento 
deste especialista que atua na 
linha de frente pela saúde e 

qualidade de vida da nossa população. 
“É importante diferenciar o médico recém-formado do clínico. 

Clínica Médica é uma especialidade e para se tornar clínico, é 
necessário cumprir certos pré-requisitos além de ser aprovado 
em rigorosa avaliação”, afirma o presidente da SBCM, Antonio 
Carlos Lopes. Ele lembra que, desde quando foi fundada, em 
1989, a entidade vem lutando para que o especialista em Clínica 

Campanha de Valorização do Clínico recebe apoio da 
Abramurgem

Abramurgem apoia campanha 
do Dia Mundial do AVC

Para marcar o Dia Mundial do AVC, celebrado em 29 de 
outubro, o Hospital Santa Helena de Goiânia (GO), promoveu 
uma ação ao ar livre para orientar as pessoas sobre como 
identificar e como agir diante de casos de Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), popularmente conhecido por derrame. O 
evento, realizado em parceria com a Sociedade de Neurologia 
de Goiás (Song), foi marcado pela distribuição de folhetos 
informativos e orientações à população.

Apenas no Brasil, o AVC é responsável por mais de 100 mil 
mortes a cada ano. O diagnóstico precoce – feito em menos 
de 1 hora após o aparecimento dos sintomas – e o tratamento 
adequado são fundamentais para prevenir os óbitos e sequelas. 

Médica ocupe seu lugar de direito no âmbito da Medicina. “Se bem 
preparado, o clínico é um especialista capacitado para solucionar 
70% dos casos atendidos. Devido a sua importância e relevância no 
sistema de saúde brasileiro, orientamos o trabalho da SBCM desde 
o início na luta pela dignidade e prestígio do clínico, fortalecendo o 
ensino da Clínica Médica a todo o país”, completa.

Em 1991 a SBCM realizou pela primeira vez o concurso para título 
de especialista em Clínica Médica. Na época, a entidade possuía 1,5 
mil sócios, e havia lutado, junto ao Conselho de Especialidades da 
Associação Médica Brasileira (AMB), para estabelecer o conceito 
de Clínica Médica, que ficou assim definido: “Especialidade clínica 
que congrega profissionais que tratam o doente como um todo, 
com conhecimentos teóricos e práticos, para serem integradores da 
prática médica”.

Até hoje a Sociedade Brasileira de Clínica Médica concedeu 
4.539 títulos de especialista.

Para saber mais sobre a campanha acesse o site 
www.sbcm.org.br/valorizeoclinico e seja mais um apoiador 

dessa iniciativa.


