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Congressos regionais são realizados 
em MG, SC e RJ - p. 3

Lançado Tratado de Medicina de 
Urgência e Emergência - p. 2  

As inscrições já estão abertas para o 5° Congresso Internacional 
de Medicina de Urgência e Emergência e o15º Congresso Brasileiro 
de Clínica Médica, que acontecem de 02 a 05 de outubro de 2019, na 
cidade de Florianópolis (SC). O mais importante evento da Medicina 
de Urgência e Emergência no Brasil é organizado pela Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica e recebe apoio da Abramurgem. Em sua 
última edição, que aconteceu em Belo Horizonte (MG), o congresso 
contou com a participação de mais de 5 mil inscritos e um recorde de 
1.338 trabalhos de tema livre selecionados para apresentação. 

Para 2019 o evento tem expectativa de reunir diversos 
profissionais que atuam na área da Medicina de Urgência e da Clínica 
Médica, incluindo aqueles que se dedicam ao ensino e à pesquisa nas 
universidades, e aqueles que desenvolvem atividades profissionais 
na área. A comissão organizadora está trabalhando para que este 
evento seja de ótima qualidade científica, proporcionando a seus 
participantes o contato com o que há de mais moderno e atual nas 
diversas áreas do conhecimento clínico. 

Florianópolis será sede do 5º Congresso 
Internacional de Medicina de Urgência 

e Emergência 

Oficinas práticas são destaque do evento
O evento terá como novidade as oficinas práticas de Medicina de 

Urgência e Emergência e de Clínica Médica que acontecerão durante 
a programação e terão inscrição gratuita para os participantes do 
congresso. As oficinas utilizarão recursos de simulação, através de 
bonecos e atores, para tratar de temas como Ventilação Mecânica 

na Emergência, Acesso às Vias Aéreas na Emergência, Diagnóstico 
e Terapêutica das Arritmias e Diagnóstico das Patologias Clínicas 
no Ambulatório. As vagas, no entanto, são limitadas, e as inscrições 
estarão disponíveis no site do evento já em dezembro de 2018.

www.clinicamedica2019.com.br 
Garanta sua inscrição até 29 de março para aproveitar os 

descontos e condições especiais de pagamento

4º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência aconteceu em 2017 na cidade de Belo Horizonte (MG) e reuniu mais de 5 mil participantes
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EXPEDIENTE

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

EDITORIAL

Abramurgem, conquistas e metas

A Abramurgem é atualmente 
uma das mais importantes entidades 
representativas dos recém-formados 
e profissionais que trabalham nos 
serviços de emergência no Brasil. É 
ela que realiza o mais intenso trabalho 
de educação continuada, viajando 
o país inteiro para ministrar cursos 
presenciais e promover capacitação.  

Neste ano de 2018, sedimentamos 
parceria com a Berkley para a promoção de cursos da American 
Heart Association e, com isso, estivemos nos mais diversos Estados 
levando conhecimento e atualização.

2018 também foi marcado pelo lançamento do “Tratado de 
Medicina de Urgência e Emergência – Da Graduação à Pós-
Graduação”, a mais completa obra do gênero já produzida no Brasil. 
Editado por mim e pelo presidente da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica, Prof. Dr. Antonio Carlos Lopes, o tratado possui 2,2 
mil páginas divididas em dois volumes e mais de 200 capítulos, com 
a participação de 455 colaboradores.

 Promovemos, juntamente com a TV MED, o curso online de 
Casos Clínicos na Emergência, com mais de mil horas de aulas e um 
número superior a 30 professores. Essa foi uma importante iniciativa 
que, com a realidade da internet, é capaz de beneficiar profissionais 
e estudantes de medicina de todos os locais do país, mesmo os mais 
distantes.

Com apoio da Universidade Brasil, implantamos a Pós-
Graduação em Medicina de Urgência e Emergência, que segue com 
turmas em Cuiabá (MT), São José do Rio Preto (SP) e Pelotas (RS). 
Estamos trabalhando para que, em 2019, possamos realizar o curso 
também no Rio de Janeiro (RJ), Maringá (PR), Jataí (GO), Brasília 
(DF) e São Paulo (SP).

Para o próximo ano, teremos a promoção do 5º Congresso 
Internacional de Medicina de Urgência e Emergência, que 
acontecerá em outubro na cidade de Florianópolis (SC). A última 
edição do evento foi sucesso de público (mais de 5 mil congressistas 
presentes) e recorde de inscrição de trabalhos científicos.

A Abramurgem irá apoiar ainda a realização do Curso Avançado 
de Reciclagem em Clínica Médica que acontecerá na última semana 
de julho, em São Paulo. Paralelamente ao evento, iremos promover 
o 1º Simpósio Acadêmico de Urgência e Emergência, voltado para 
estudantes de medicina. 

Esperamos que 2019 seja um ano de muito sucesso e crescimento 
e esperamos contar com o apoio de todos. 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 nosso trabalho em prol dos 
emergencistas brasileiros.

Fernando Sabia Tallo, presidente da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência
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Pós-Graduação Lato-Sensu 
em Medicina de Urgência e 
Emergência abre turmas em 

8 cidades

O curso, cujo projeto pedagógico é de propriedade intelectual 
da Abramurgem, é promovido em parceria com a Universidade 
Brasil e aberto para todos os médicos que tenham inscrição 
no Conselho Regional de Medicina. O objetivo é capacitar o 
profissional para o atendimento às principais emergências e 
cuidados ao paciente grave, desenvolvendo uma visão crítica da 
emergência e formando multiplicadores na área da assistência, 
gestão e ensino desta especialidade. O curso, com 360 horas de 
duração, tem inscrições abertas nas cidades de São Paulo (SP), 
Campinas (SP), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Jataí (GO), 
Manaus (AM), Maringá (PR) e Pelotas (RS) que, os dias 8 e 9 de 
dezembro, ministrou as aulas do módulo de Neurologia.

Saiba mais e inscreva-se pelo site https://poliscursos.com.
br/urgencias-emergencias-medicas/.

Presidente da Abramurgem 
ministra curso ACLS em 

Florianópolis

Dia 17 de novembro o presidente da Abramurgem, Fernando 
Sabia Tallo, esteve na capital catarinense para o curso de 
Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS). Além dele, 
foi instrutor do curso o Dr. Eduardo Lenini.

Justiça Federal suspende revalidação 
de diplomas de medicina em 

universidade particular

Fonte: CFM

O Conselho Federal de Medicina (CFM) conquistou no dia 
13 de dezembro liminar da Justiça Federal que vem ao encontro 
da defesa dos princípios normativos do artigo 48, paragrafo 2º, 
da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB), no que se refere 
aos processos de revalidação de diplomas médicos obtidos em 
instituições estrangeiras. De acordo com a legislação nacional, essa 
demanda pode ser realizada apenas junto aos estabelecimentos de 
ensino públicos (federais, estaduais ou municipais).

Com a decisão do juiz Bruno Valentim Barbosa, da 1ª Vara 
Federal de Jales, foi suspensa iniciativa do Instituto deCiência e 
Educação deSãoPaulo (Unibrasil–UniversidadeBrasil), situada em 
Fernandopólis (SP), uma escola particular. Esse estabelecimento 
publicou edital com objetivo de receber candidatos portadores 
de diplomas de medicina estrangeiros para iniciar processo de 
revalidação de seus títulos no País.

Valores pagos - O magistrado considerou a ação ilegal 
por afrontar as normas vigentes. A liminar impede o início dos 
procedimentos para revalidação, porém permite que a escola 
receba inscrições até o desfecho do caso (ao qual ainda cabe 
recursos), desde que assuma o risco de devolução de valores 
pagos, posteriormente, após julgamento de mérito.

O descumprimento da determinação implicará na cobrança de 
multa de R$ 100 mil ao dia da instituição de ensino denunciada. Em 
seu despacho o magistrado, justificou a concessão de antecipação 
de tutela, ou seja, o cumprimento imediato dos termos da liminar, 
como solicitado pelo CFM.

Segundo ele, nos termos do artigo 300 do Código de Processo 
Civil, essa antecipação pode ser concedida quando houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni 
iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( 
periculum in mora|).

 No entendimento da Justiça Federal, a lei atribuiu às 
universidades públicas, regularmente credenciadas que tenham 
curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente, a 
prerrogativa de revalidar os diplomas de graduação expedidos por 
universidades estrangeiras. É o que está previsto na Lei nº 9.394/96, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

 Tramitação - A Justiça reconhece a existência de proposta 
em tramitação na Câmara dos Deputados que estende essa 
possibilidade às instituições privadas (Projeto de Lei 3052/11), 
alterando a LDB, no entanto, alega que esse texto ainda não foi 
votado pelo Congresso e nem sancionado pela Presidência da 
República. Nesse caso, as regras vigentes devem ser observadas, 
conforme argumentou o CFM em sua manifestação.

 Este é mais um resultado de trabalho contínuo e estratégico 
que o CFM vem conduzindo com o apoio de departamentos 
jurídicos de entidades, como Associação Médica Brasileira 
(AMB), Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) e sociedades 
de especialidade, o qual tem alcançado importantes vitórias na 
Justiça.

 O CFM mantém uma página na internet onde estão disponíveis 
informações sobre as principais sentenças e liminares favoráveis à 
categoria médica. Algumas ainda podem ser objeto de recurso, 
mas todas documentam o trabalho da autarquia em defesa do 
ético exercício da medicina e do ensino médico de qualidade.  
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O presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, Antonio 
Carlos Lopes, esteve na Unifenas no dia 24 de outubro para o lançamento 
do “Tratado de Medicina de Urgência e Emergência – da Graduação à Pós-
Graduação”, livro de sua autoria e do presidente da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência (Abramurgem), Fernando Sabia Tallo. 
Com dois volumes, a mais completa obra sobre o tema no Brasil possui 2,2 
mil páginas e contou com a participação de 455 colaboradores. 

Tratado de Medicina de Urgência e Emergência é 
lançado na Unifenas

No último dia 03 de dezembro a Abramurgem promoveu mais uma edição 
do curso de Trauma na Medicina de Urgência e Emergência (TMURGEM), 
agora na cidade de São José do Rio Preto (SP). O trauma é um dos maiores 
problemas do Sistema de Saúde do Brasil. Nos últimos anos, o SUS vem se 
modificando e a implantação do SAMU e das UPAS vem produzindo uma 
transformação no atendimento às vitimas de trauma. O TMURGEM tem como 
meta oferecer capacitação de equipes, gerando melhoria na assistência prestada 
aos pacientes nos setores de emergência. O curso foi ministrado pelo Dr. André 
Baitelo, presidente da Regional-SP, e pelos doutores Gustavo Marcatto, e Paulo 
Muzetti.

Abramurgem promove Curso de Trauma na Medicina 
de Urgência e Emergência no interior de São Paulo


