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Abramurgem transmite aulas ao vivo 
pelo Facebook  - p. 3

Abramurgem realiza nova edição do 
VMURGEM em São Paulo - p. 2  

Promovido pela Regional-SC, com apoio das regionais do Rio Grande 
do Sul e do Paraná, o evento que acontece de 14 a 16 de junho no Hotel 
Sibara Flat & Convenções, em Balneário Camboriú (SC), pretende reunir 
médicos e acadêmicos da região para debater temas relevantes para o dia a 
dia do médico que atua nos serviços de urgência e Emergência.

O congresso também terá uma completa programação de cursos pré-
congresso que incluem: Antibióticos na Emergência, Cardigem, Neurologia 
na Emergência, Seclin, Viamurgem e ACLS. 

O congressista inscrito ainda concorre a uma viagem para Buenos Aires (Argentina) e a uma viagem para Santiago (Chile). As inscrições 
online poderão ser realizadas até dia 01 de junho de 2018. Acesse para saber mais informações: www.abramurgemsc.com.br. 

Abramurgem promove I Congresso Sul Brasileiro de Medicina 
de Urgência e Emergência de Adultos

PROGRAMAÇÃO

O desafio do atendimento de excelência no politrauma
Noções do BLS

O ATLS e sua Importância na sala de emergência

Insuficiência respiratória e suporte ventilatório
Asma Grave

SARA
Pneumotórax

Emergências cirúrgicas
Infecções Intra-Abdominais

Dissecção Arterial
Trombose Mesentérica

Emergências cardiológicas
Edema Agudo de Pulmão

Emergências Hipertensivas
Tamponamento Cardíaco

Emergências endocrinológicas
Cetoacidose

Insuficiência Adrenal
Coma hiperosmolar não cetótico

Emergências neurológicas
Paralisias súbitas

Infecções do SNC
Convulsão, Conversão, Síncope ou Estado de Mal

Intoxicações exógenas e acidentes peçonhentos
Intoxicação por agrotóxicos

Complicações por drogadição aguda
Acidentes com animais peçonhentos - o que fazer

OUTROS TEMAS

A Síndrome do Choque e novos paradigmas de estratificação
Síndrome Séptica e a otimização antimicrobiana e   

hemodinâmica
Sedação e analgesia na sala de emergência

Distúrbios hidroeletrolíticos e reposição volêmica
Acidente Vascular Cerebral

Ressuscitação Cardiopulmonar Cerebral
Disfunção Cerebral Aguda - como interpretar e tratar 

alterações do nível de consciência
Dor torácica cardiogênica na sala de emergência

Medicina do viajante e as emergências
Sistemas de saúde e gestão de unidades de saúde e 

indicadores de qualidade
Infecções graves na emergência

Anafilaxia e angioedema
O hepatopata na emergência – principais complicações e 

manejo
Atendimento inicial ao queimado

Dismistificando as arritmias
Doenças febris hemorrágicas

Emergências otorrinolaringológicas
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EXPEDIENTE

Saúde do Brasil à beira do colapso

O dado é estarrecedor. O subfinanciamento, a 
incompetência de certos gestores e o descaso da parte 
expressiva da classe política continua ampliando o número de 
vítimas na saúde pública do Brasil. A má notícia da semana é 
que somente uma, entre cada sete crianças com microcefalia, 
recebeu atendimento segundo todos os protocolos 
necessários em 2017. 

De acordo com diretriz do próprio Ministério da Saúde, 
o aconselhável é que esses pacientes tenham acesso à 
puericultura, à atenção especializada e à estimulação precoce. 

Entretanto, apenas 14% receberam o tratamento completo, enquanto mais da 
metade era assistida de forma integral entre 2015, 2016 e o início de 2017.

O retrocesso, hoje, é recorrente em todos os setores da saúde, refletindo uma 
política economicista que simplesmente virou as costas para ações com impacto 
inclusivo. A PEC 241, aprovada por 366 votos na Câmara dos Deputados há pouco 
mais de um ano, certamente é um dos complicadores do quadro crítico do SUS, 
podendo, inclusive, levar a rede pública de assistência a um colapso geral. 

Acontece que a medida congelou por 20 anos os já parcos investimentos em 
áreas sociais. O único reajuste admitido em lei será pelo índice de inflação do ano 
anterior, que é infinitamente inferior à inflação anual da saúde. 

Em 2017, a inflação oficial foi de 2,95%. Já elevação dos custos em saúde, 
especialmente em virtude de novas descobertas e tecnologias, explodiu em tempos 
recentes. O índice de Variação de Custos Médico-Hospitalares ficou em 15,40%, em 
2012, 16%, em 2013, 15,80%, em 2014, 19,30%, em 2015, e 20,40%, em 2016. 

Obviamente a conta da saúde, que não fechava de forma alguma antes da PEC 
241, agora está fadada e permanecer no vermelho por décadas, com alto risco 
de quebra. Só para ter uma ideia da inversão de prioridades na atualidade, no 
orçamento de 2018 estão previstos gastos três vezes maiores com juros da dívida 
pública do que com saúde e educação. Só a renúncia fiscal fica em R$ 283 bilhões, 
valor que supera com folga toda destinação prevista para Saúde, Educação e Ciência 
e Tecnologia (R$ 250 bilhões).

Paradoxalmente, temos em nosso País um dos melhores projetos de sistema 
universal de Saúde; enquanto isso a injeção de recursos ao setor é uma das piores 
do planeta. São cerca de US$ 1.300 per capita ao ano, contra a média de US$ 
4.500 do Canadá e da França e de US$ 3.300 da Inglaterra, que também oferecem 
atendimento gratuito para todos. 

Assim, as perspectivas para os brasileiros que necessitam de atendimento 
público pioram a cada dia. Neste momento enfrentamos um surto de febre amarela, 
que pode até virar uma pandemia. Só que não existem políticas claras e consolidadas 
para enfrentar a situação e, o que é mais grave, conforme especialistas o País não está 
preparado para um eventual estouro do número de casos, já que a rede de leitos de 
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e a capacidade de exames seguem saturadas e 
não há verbas disponíveis para reverter tal quadro.

Diante de tantas incongruências e da falta de senso público da maior parte dos 
nossos políticos, existe somente uma chance para salvar o paciente Brasil: votar bem 
nas próximas eleições, extirpando males históricos que nos impedem de progredir. 

Antonio Carlos Lopes, presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica 

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

No dia 30 de junho a Abramurgem promove, 
na cidade de São Paulo, mais uma edição do 
curso de Ventilação Mecânica na Urgência e 
Emergência (VMURGEM) que visa promover 
atualização e treinamento do profissional que 
atua nos serviços de Urgência e Emergência, 
transporte de paciente grave e terapia intensiva. 
Tem também como objetivo introduzir conceitos 
básicos da ventilação mecânica através de aulas 
teóricas e simulações práticas específicas para 
cada atividade profissional. O curso, voltado para 
médicos e acadêmicos do 6º ano, será ministrado 
pelo Dr. Luiz Cláudio Martins, que é Professor da 
Disciplina de Medicina Interna e Semiologia da 
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.

Para saber mais acesse o site 
www.abramurgem.org.br.

Abramurgem abre 
inscrições para nova 
edição do VMURGEM 

Presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, 
durante aula do curso VMURGEM

EPCM promove Curso de Direito 
em Saúde 

A primeira aula aconteceu dia 5 de maio e 
teve o auditório lotado. O público, formado por 
médicos, advogados e estudantes de direito e de 
medicina, debateu com os palestrantes a Ética 
Médica, com enfoque inicial na Constituição 
Brasileira e nos fundamentos e princípios da 
Bioética. O próximo encontro será dia 12 de 
maio.
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Aula inaugural do Curso de Fisiopatologia Aplicada na Clínica Médica - 2018

Aconteceu no último dia 03 de fevereiro a abertura oficial do Curso 
de Fisiopatologia Aplicada na Clínica Médica. Com auditório lotado, 
os 35 participantes assistiram a aula inaugural sobre Cardioembolismo 
ministrada pelo presidente da SBCM e diretor da EPCM, Antonio 
Carlos Lopes. Na ocasião foram sorteados entre os presentes 
exemplares do livro recém-lançado “Psiquiatria na Clínica Médica”.

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

As aulas teóricas serão realizadas mensalmente (aos sábados, das 9h 
às 17h) e 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 acontecerão no Hospital Militar de Área do Exército Brasileiro. 
Para saber mais e se inscrever, acesse www.epcm.org.br. 

Presidente da Abramurgem ministra aula de encerramento da última turma

No dia 24 de fevereiro, o presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, ministrou a aula de encerramento da turma de 2017 
do Curso de Fisiopatologia Aplicada na Clínica Médica, promovido pela Escola Paulista de Ciências Médicas. Durante todo o dia 
ele debateu temas voltados às urgências e emergências. 

Abramurgem transmite 
aulas ao vivo pelo Facebook 

A primeira aula foi ministrada dia 13 
de março pelo presidente da Abramurgem, 
Fernando Sabia Tallo, e discutiu o tema “Crises 
Convulsivas no Pronto-Socorro”. Mais de 
600 pessoas participaram, em sua maioria 
integrantes das ligas acadêmicas. A segunda 
aula foi ao ar dia 17 de abril e debateu “Sepse 
na Urgência e Emergência” com a Dra. Letícia 
Sandre Vendrame Saes. Dessa vez a transmissão 
superou 1,4 mil visualizações. Para assistir os 
debates, é só acessar a página da Abramurgem: 
www.facebook.com/abramurgem/videos.

Presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo abre 
a temporada 2018 de debates ao vivo com palestra sobre 
“Crises convulsivas no Pronto-Socorro”, com participação de 
600 pessoas

Inscreva-se até 10 de julho e aproveite o último lote 
de valores promocionais de inscrição para o VIII Curso 
Avançado de Reciclagem em Clínica Médica, que acontece 
de 23 a 27 de julho 2018 em São Paulo. O curso será realizado 
no Centro de Convenções Rebouças  e é realizado em 

parceria com a Abramurgem. É voltado para médicos, residentes e pós-graduandos 
de Clínica Médica, que buscam se atualizar e aprofundar seus conhecimentos a fim 
de qualificar a assistência prestada aos pacientes.

Saiba mais no site 
www.sbcm.org.br/reciclagem2018

Inscrições com desconto para VIII Curso 
Avançado de Reciclagem em Clínica 

Médica

Concurso para Certificado para Área de Atuação em 
Medicina de Urgência

A SBCM tem inscrições abertas para o Concurso de obtenção do 
Certificado de Área de Atuação em Medicina de Urgência, que será 
realizado em São Paulo dia 22 de julho de 2018. 

Concurso para Título de Especialista em 
Clínica Médica

As inscrições estão abertas para o Concurso de Título de Especialista 
em Clínica Médica, que será realizado em São Paulo em duas etapas: 
prova escrita eliminatória (22/07/2018) e prova prática (28/07/2018). 

Informações no site www.sbcm.org.br
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No dia 16 de março, Dia Nacional do Clínico, 
foi lançada oficialmente a campanha de valorização 
do clínico, buscando engajar todos os segmentos da 
sociedade no reconhecimento deste especialista, que 
atua na linha de frente pela saúde e qualidade de vida da 
nossa população. “Com o slogan ‘Clínico, o especialista 
em cuidar de gente’, a iniciativa é mais um projeto da 
Sociedade Brasileira de Clínica Médica em busca de 
resgatar a dignidade do clínico e reforçar sua importância 
na sociedade”, afirma o presidente da entidade, Antonio 
Carlos Lopes.

A campanha permanente ganha um site totalmente 
dedicado ao tema, onde o visitante terá acesso a notícias, 
projetos e artigos, além de poder fazer o download de 
todos os materiais desenvolvidos para a campanha. Em 

paralelo, terá também espaço nas redes sociais, para facilitar a comunicação com os apoiadores.
“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 Lopes. Ele lembra que, desde quando foi fundada, em 1989, 
a entidade vem lutando para que o especialista em Clínica 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. 

Seja também um apoiador. Acesse: 
www.sbcm.org.br/valorizeoclinico e saiba mais.

Abramurgem apoia 
campanha para Valorização 

do Clínico

Abramurgem promoveu em São Paulo nova edição do Seclin

Dias 14 e 15 de abril aconteceu, em São Paulo, mais uma edição do já tradicional curso de Simulação em Urgências e Emergências 
Clínicas (Seclin). Durante dois dias médicos, acadêmicos do 6º ano e residentes, participaram de simulações e vivenciaram situações 
envolvendo as várias áreas de abrangência da Clínica Médica como Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, Endocrinologia, 
Nefrologia, Toxicologia, Gastroenterologia, Infectologia, Alergia e Imunologia, entre outras. O curso foi ministrado pelo Dr. Vitor 
Rebelo.  “Mais uma vez é uma satisfação para a Abramurgem poder prestar esse serviço tão importante para a comunidade médica 
brasileira”, afirmou o presidente da entidade, Fernando Sabia Tallo. 

O curso, ministrado pelo Dr. Vitor Rebelo, teve atividades teóricas e práticas, que 
incluem simulação através de bonecos. 


