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Fernando Tallo é homenageado pela 
SBCM  - p. 3

Abramurgem lança Tratado de 
Medicina de Urgência e Emergência - 
p. 2  

Promovido pela Regional-
SC, com apoio das regionais 
do Rio Grande do Sul e do 
Paraná, o evento aconteceu 
em Balneário Camboriú (SC), 

reuniu quase 900 médicos e acadêmicos da região e 38 palestrantes 
para debater temas relevantes para o dia a dia do médico que atua nos 

serviços de Urgência e Emergência. O presidente da Abramurgem, 
Fernando Sabia Tallo, integrou a mesa redonda que debateu 
“Insuficiência Respiratória e Suporte Ventilatório” e ministrou 
conferência sobre “Sedação e Analgesia na Sala de Emergência”. 
Também coordenou o curso pós-congresso de Simulação em 
Urgências e Emergências Clínicas – SECLIN.  

I SULBRAMURGEM reúne cerca de 900 participantes em 
Balneário Camboriú

O evento teve ainda inscrição de XXXX trabalhos de tema 
livre, dos quais três foram selecionados e premiados:

1º LUGAR
ADRIELE DE FARIAS ELIAS
(UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina)
Avaliação da atividade de enzimas antioxidantes no 

plexo coroide e a sua relação com a permeabilidade barreira 
hematoliquórica em sepse polimicrobiana em ratos

2º LUGAR
FILIPE OSNI COELHO
(Universidade do Sul de Santa Catarina)
Avaliação do teste rápido molecular para Tuberculose em 

uma cidade de grande porte do Sul do Brasil
3º LUGAR
BRUNA CAROLINE RODRIGUES
(Universidade Estadual de Maringá)
Implementação da escala de Braden como estratégia de 

segurança para a identificação de riscos de lesão por pressão em 
pacientes internados
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EXPEDIENTE

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

De 23 a 27 de julho de 2018 será realizado, no Centro de Convenções Rebouças, em São 
Paulo (SP), o VIII Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica, que tem como objetivo 
atualizar todo o conteúdo da especialidade, com ênfase em questões recorrentes no dia a dia da 
prática médica. Realizado em parceria com a Associação Brasileira de Medicina de Urgência 
e Emergência (ABRAMURGEM), o curso recebe mais de 400 participantes, entre médicos, 
residentes e pós-graduandos em busca de atualização dos seus conhecimentos e qualificação da 
assistência prestada aos pacientes.

A programação científica incluiu 40 temas atuais abordados por especialistas que são 
referência em suas áreas de atuação. O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, irá 
ministrar aula sobre “Equilíbrio ácido-base e hidroeletrolítico”.

No dia 27 de julho, último dia do evento, haverá o lançamento do “Tratado de Medicina 
de Urgência e Emergência – Da Graduação à Pós-Graduação”, editado pelo presidente da 
Abramurgem, Fernando Sabia Tallo, e pelo presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, 
Antonio Carlos Lopes.  A obra possui 2.200 páginas, divididas em dois volumes e contou com a 
participação de 455 colaboradores. “Em nome de toda a diretoria da Abramurgem, gostaria de 
agradecer o enorme esforço de todos que se dedicaram, durante os últimos dois, anos a construir 
essa obra que é a mais completa sobre o tema no Brasil”, reforça Tallo. 

Presidente da Abramurgem lança livro durante o 
VIII Curso de Reciclagem em Clínica Médica 

Em homenagem ao 30º aniversário da Sociedade Brasileira 
de Clínica Médica, o Instituto Antonio Carlos Lopes promove a 
exposição “O Brasil na II Guerra – Uma Batalha pela Vida” que trouxe 
ao público parte do valioso acervo pertencente à Associação dos 
Ex-Combatentes do ABCDMRR. São peças, objetos, documentos, 
fotografias e símbolos da época capazes de recriar o áspero cenário 
da guerra e nos transportar para uma realidade na qual o Brasil teve 
o seu relevante papel.

Entre os anos de 1942 e 1944, foram enviados à Itália 25.834 
soldados, entre homens e mulheres, sendo que o Brasil perdeu, 
nessa empreitada, 454 soldados, além de mais de 12 mil outros 
afastados por mutilação ou causas incapacitantes, decorrentes da 
batalha. No local nossos soldados tinham como inimigos, além dos 
alemães e italianos associados ao nazismo, o território montanhoso, 
o frio e a fome. Relatos frequentes de ex-combatentes e de italianos 
que sobreviveram à guerra, mostram que as tropas brasileiras se 
solidarizaram com o povo italiano, especialmente as crianças, com 
quem dividiam o pouco que tinham. Assim, até hoje, na região da 
batalha de Monte Castelo, os soldados brasileiros são reverenciados 
como heróis.

A exposição é aberta ao público de 23 a 27 de julho 2018, 
das 8h às 18h, no Centro de Convenções Rebouças, em São 
Paulo.  

Curso de Reciclagem traz 
exposição sobre a 
2ª Guerra Mundial
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Fernando Sabia Tallo é homenageado pela Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica

Na noite do dia 23 de maio, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica 
realizou cerimônia para a entrega da Medalha de Mérito em Clínica 
Médica a autoridades que muito contribuíram para a construção e 
fortalecimento desta especialidade no Brasil. A solenidade aconteceu 
na sede da Associação Paulista de Medicina, mesmo local onde, há 
três décadas, foi oficialmente fundada a Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica. 

O presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo foi um dos 
agraciados. “Fico muito honrado com a homenagem, que dedico a todos 
os clínicos que atuam nos serviços de urgência e emergência no Brasil”, 
afirmou.

Integraram a mesa diretora da solenidade o Secretário Municipal de 
Saúde de São Paulo, Wilson Pollara, o presidente da Associação Paulista 
de Medicina, José Luiz Gomes do Amaral, o chefe do Departamento 
Geral de Pessoal do Exército Brasileiro, General de Exército Manoel 
Luiz Narvaz Pafiadache, o corregedor do Conselho federal de Medicina, 
Fernando Maia Vinagre - que esteve representando o presidente da 
entidade, Carlos Vital Tavares Corrêa Lima - e o presidente da SBCM, 

Antonio Carlos Lopes, que conduziu os trabalhos e a entrega das homenagens.
“Nós criamos a SBCM, e nessa mesma sala a inauguramos. E quando montamos a mesa, a plateia esvaziou, pois só estavam 

presentes aqueles que participariam da diretoria da entidade. Era um desafio imenso”, recordou Lopes. Além dos clínicos, foram 
homenageados integrantes de sociedades de especialidade coirmãs, especialistas de referência no cenário médico nacional, 
autoridades civis e militares e amigos da Clínica Médica. “Agradeço a todos os convidados, que colaboraram e ainda colaboram 
com a nossa especialidade, hoje postada em lugar de destaque no cenário científico e assistencial no Brasil”, finalizou.

Abramurgem participa do 
I Simpósio de Medicina da 

UFFS

De 07 a 09 de junho aconteceu o I Simpósio de 
Urgência e Emergência e II Semana Acadêmica 
do curso de Medicina da Universidade Federal 
da Fronteira Sul - Campus Chapecó (SC). O 
presidente da Abramurgem, Fernando Sabia 
Tallo, ministrou aula sobre Ventilação Mecânica 
na Urgência e Emergência. A programação 
do evento incluiu 12 palestras e 5 minicursos, 
todos abordando aspectos práticos e teóricos 
de urgência e emergência em saúde. A inscrição 
foi gratuita, mediante doação de um quilo de 
alimento não perecível destinado a entidades 
filantrópicas.

Curso de especialização em Urgências e 
Emergências Médicas tem início em Cuiabá 

O curso tem duração de 20 meses (420 horas) e é voltado para profissionais 
que atuam nos serviços de urgência, emergência e pré e intra-hospitalar.  O 
objetivo é capacitar o médico para o atendimento às principais emergências 
e cuidados ao paciente grave, estimular a produção científica em emergências 
clínicas e cirúrgicas, e formar multiplicadores na área da assistência, gestão e 
ensino das emergências médicas. Sob coordenação dos professores Antonio 
Carlos Lopes, Fernando Tallo e André Luciano Baitello, o curso recebe apoio 
da Abramurgem e tem turmas em São Paulo (SP), Cuiabá (MT) e Maringá 
(PR). 

As vagas para as turmas de Maringá e Cuiabá já estão esgotadas, mas 
ainda é possível se inscrever em São Paulo. Para saber mais, acesse: http://
abramurgem.org.br/especializacao/. Últimas vagas!
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ARTIGO

A (des)valorização do médico

Remuneração está longe de 
ser o fator mais relevante, mas 
faz parte do desenvolvimento 
profissional. O SUS, sistema de 
saúde pública brasileiro, não tem 
recursos que permitam satisfazer 
minimamente as expectativas dos 
que se diplomam em Medicina. 

Após seis anos de estudos em 
tempo integral, ao graduar-se no 
Brasil, o médico almeja completar 
sua formação em um programa de 

especialização/residência médica 
de dois a cinco anos. Será, portanto, necessário percorrer entre oito 
e onze anos de estudos e prática para qualificação plena na profissão. 
E o caminho não se encerra ali, visto que a atualização permanente 
será constante na longa prática clínica que, via de regra, ultrapassa 
45 anos.  

A última edição da Demografia Médica revela que a expectativa 
de 80% destes profissionais é uma remuneração mensal entre R$ 
8 mil e R$ 12 mil até o quinto ano de carreira e, depois disso, 95% 
esperam entre R$ 12 mil e R$ 16 mil ao mês. Para fins de ilustração, 
considere-se R$ 10 mil ao mês nos primeiros cinco anos e R$ 14 mil 
nos anos subsequentes.

Não há como remunerar os 452.801 médicos hoje em atividade 
e, muito menos, os que virão a somar-se a eles, por exemplo, nos 
próximos cinco anos (visto que o ritmo atual de diplomação elevará 

a 552.801 a população médica no Brasil).
A contratação, segundo a CLT, de 452.801 médicos representa 

custo anual ao(s) pagador(es) de R$ 94,182 bilhões (12 salários de 
R$ 10 mil + 13o e encargos calculados em 60%). Isso corresponde a 
17,2% do total do gasto atual em Saúde no País (soma do público + 
privado = R$ 546 bilhões/ano).

Atender a expectativa dos médicos que aqui estarão ao fim dos 
próximos cinco anos necessitaria disponibilidade de R$ 114,982 
bilhões, ou seja, 21% do orçamento total anual da Saúde, caso o 
orçamento público seja (como previsto) congelado e não haja 
crescimento do sistema suplementar.

Não se pode cogitar alocar entre 17% e 21% do total de recursos 
destinados à atenção em Saúde na remuneração de apenas uma 
classe. Tem-se também a considerar os demais profissionais 
envolvidos, medicamentos, materiais, equipamentos, instalações, 
custo da operação dos sistemas, etc.

E finalmente, parece fora de propósito calcular o valor da 
remuneração mensal esperada por 95% dos diplomados depois de 
cinco anos de carreira, R$ 14 mil mensais. Remunera-los todos em 
um contrato regular (CLT) exigiria investimento da ordem de R$ 130 
bilhões ao ano para os médicos hoje registrados no Brasil e de R$ 160 
bilhões anuais para os que estarão aqui em cinco anos.

Somos muitos, (sobre)vivendo em um País grande, (des)assistidos 
por um Sistema de Saúde pequeno e insuficientemente financiado.

José Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação 
Paulista de Medicina

Dia 05 de junho, o presidente da Abramurgem, Fernando Sabia Tallo esteve em 
Recife para a fundação de mais uma regional da entidade, sediada em recife (PE). O 
presidente da primeira diretoria é o clínico e traumatologista, Dr. Eduardo Sampaio. A 
regional conta com apoio da COOMEB - Cooperativa dos Médicos do Brasil.

Abramurgem funda nova Regional 
em Pernambuco

No dia 07 de junho, a Abramurgem transmitiu 
aula ao vivo pelo Facebook sobre Insuficiência 
Cardíaca, ministrada pelo Dr. Edson Fernandes 
de Faria, professor em do Curso de Medicina da 
Universidade Nove de Julho (UNINOVE). Este 
foi o terceiro encontro virtual promovido pela 
entidade e voltado especialmente para as Ligas 
Acadêmicas. 

Abramurgem transmite 
pelo Facebook aula ao 
vivo sobre Insuficiência 

Cardíaca


