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5º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e 
Emergência promete agitar Florianópolis

www.clinicamedica2019.com.br 

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

Sobre Florianópolis

Florianópolis, cidade conhecida como “Ilha da Magia”, possui 42 praias e é considerada 
a capital turística do mercosul, pois possui um intenso movimento turístico durante todo 
o verão, principalmente com a visita de argentinos, gaúchos e paulistas. É uma das três 
capitais insulares do Brasil e vem se  firmando cada vez mais como centro de turismo, 
graças às praias (Jurerê, Canasvieiras, Ingleses, Armação, e outras) que circulam a ilha e à 
beleza da Lagoa da Conceição. 

Acontece na turística e bela cidade de Florianópolis (SC), a 
5ª edição do Congresso Internacional de Medicina de Urgência e 
Emergência, juntamente com o 15º Congresso Brasileiro de Clínica 
Médica. O evento acontece de 02 a 05 de outubro de 2019 e prevê, 
em sua programação científica, palestras e mesas redondas que serão 
realizadas em 8 salas simultâneas, além de 8 cursos pré-congresso 
(ACLS, PHTLS, Vmurgem, Seclin, Viamurgem, Semiologia Clínica, 
Antibióticoterapia e suas Aplicações Práticas, e Cardigem). Haverá 
ainda apresentação de trabalhos científicos de tema livre e a 
realização do concurso para obtenção do Título de Especialista em 

Clínica Médica. 
Em sua última edição, realizada 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. 

A Comissão organizadora também confirmou o sorteio de um 
veículo 0Km para os participantes do evento. 

Aguarde mais informações no site e garanta sua vaga até 29 de 
março, aproveitando o segundo lote de descontos e as condições 
especiais de pagamento. 
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O jornal Sala de Emergência é uma publicação da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência. 

EDITORIAL

Menos Brasília e mais Brasil

A distância que separa os representantes 
dos representados na profissão médica 
ficou explícita na desastrada decisão dos 
“doutos” conselheiros do CFM sobre a 
telemedicina. Foi um gesto de reveladora 
arrogância em apresentar a proposta 
como “vanguardista”, uma espécie de: 
“vamos explicar, acalmem-se, possuímos o 
monopólio da sabedoria enquanto vocês, 
meros contribuintes dos CRMs ainda 
convivem na idade das trevas”.

Sobre a justificativa que tecnologia 
que custaria bilhões serviria aos 

rincões do país, há várias boas explicações. Boa parte não sai de seus confortáveis 
consultórios, fazem medicina de gabinete e não conhecem as regiões mais afastadas 
do país. E aproveitando nosso papel de pagadores de anuidade. Sejamos ingênuos, e 
consideremos a proposta “ingênua” por parte dos “bem-intencionados” conselheiros.  

Resumindo: o CFM está longe do Brasil.      
Outra boa ilustração do que é o CFM, é a câmara técnica de Clínica Médica. Seu 

coordenador é um CIRURGIÃO. A afirmação é autoexplicativa e não precisa ser 
adjetivada. Os representantes da câmara são escolhidos por um método antigo em 
Brasília que todos conhecemos: amizade republicana e boa-fé.  

A Comissão mista de especialidades, com dois representantes do CFM também 
acaba de contribuir com uma decisão estapafúrdia. Retiraram dos clínicos a área 
de atuação de urgências emergências “CLÍNICAS”. Na opinião dos membros da 
comissão não devemos conceder ao clínico uma titulação que explicite a competência 
em urgência e emergência em “CLÍNICA MÉDICA” do próprio clínico.

Agora, caso um clínico queira se titular em urgências e emergências clínicas 
“basta” fazer uma residência de três anos de emergências que engloba diversas 
competências que não tem absolutamente nada a ver com sua atividade, quais 
sejam, urgências em ortopedia e cirurgia, entre outras para obtê-la. 

Alguns de nossos representantes transformaram-se em uma espécie de casta 
profissional da representação corporativa. Burocratas que não tem a menor ideia 
do dia a dia de um clínico que nunca entraram em uma UBS, e sabem, talvez, por 
ouvir falar que existe UPAS e Pronto-Atendimentos de clínica médica que obrigam 
o clínico a atividades muito relacionadas a urgências clínicas. 

A maioria de nós identifica a cobrança da contribuição anual em nossos 
correios e descobrimos na rede social os milhares de reais que essas pessoas nos 
custam por ano. Não conhecem e não se importaram com milhares de médicos que 
simplesmente de uma hora para outra, por uma decisão colegiada de seis pessoas, 
passam a não possuir uma área de atuação que conquistaram com seus próprios 
méritos. 

E, “curiosamente”, a decisão preserva a área de atuação em emergência da 
pediatria e a usurpa da Clínica Médica em clara agressão a ela, e a seus mais de 
15.000 associados explicitando caráter político e não técnico da decisão.    

Menos Brasília, menos burocratas, mais clínicos, mais CLÍNICA, mais Brasil.

Fernando Sabia Tallo, presidente da Associação Brasileira de Medicina de 
Urgência e Emergência

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), Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), 
Maringá (PR), Uberaba (MG) e Pelotas (RS).

Saiba mais e inscreva-se pelo site 
www.poliscursos.com.br

Pós-Graduação Lato-Sensu 
em Medicina de Urgência e 
Emergência tem turmas em 

11 cidades

De 29 a 31 de 
março de 2019 
acontece na cidade 
de São José do Rio 

Preto (SP) a 2ª edição do Congresso Paulista 
de Medicina e Enfermagem de Urgência e 
Emergência da Abramurgem, organizado pelo 
Capítulo Noroeste Paulista. “Os profissionais 
que atuam na área terão a oportunidade de 
trocar ideias, conhecimentos e experiências 
e ter contato com o que há de mais recente 
em termos de diagnóstico e manejo em todos 
os momentos do atendimento de Urgência e 
Emergência”, afirma o presidente do Capítulo, 
Carlos Alberto Caldeira Mendes.

O presidente da Abramurgem, Fernando 
Sabia Tallo, estará presente na cerimônia de 
abertura do evento e irá ministrar palestras 
sobre “PCR, Presente e Futuro”, “Indução e 
Entubação em Sequência Rápida” e “Suporte 
Ventilatório Não-Invasivo e Invasivo – 
Abordagem Inicial”.

Para saber mais acesse 
sistemacenacon.com.br

II Congresso Paulista de Medicina 
e Enfermagem de Urgência e 
Emergência da Abramurgem 

acontece em março
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1º Simpósio de Urgências e 
Emergências Clínicas tem 

inscrições abertas

Atendendo a pedidos, acon-
tece de 22 a 26 de julho de 2019, 
em São Paulo (SP), o 1º Simpósio 
de Urgências e Emergências Clí-
nicas e a 9ª edição Curso Avan-
çado de Reciclagem em Clínica 

Médica, voltado para médicos, residentes e pós-graduandos 
de Clínica Médica. Pelo segundo ano consecutivo, o curso, or-
ganizado pelo Instituto Prof. Antonio Carlos Lopes com apoio 
da Abramurgem, traz em sua programação temas atualizados e 
novos palestrantes que vêm compartilhar seus conhecimentos e 
experiências com os participantes.

A programação também inclui temas da Medicina de Ur-
gência e Emergência, além da apresentação de dois casos clíni-
cos por dia.

As vagas são limitadas. Inscreva-se pelo site 
www.sbcm.org.br/reciclagem e garanta a sua. 

Presidente da Abramurgem participa 
de cerimônia de posse da nova 
diretoria da SBCM Regional-BA

No último dia 30 de janeiro, o diretor médico do Hospital 
Geral Roberto Santos de Salvador (BA), André Rodrigues 
Durães, assumiu oficialmente como novo presidente da 
Regional-BA da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. A 
cerimônia foi realizada no Auditório Central do hospital e 
contou com a presença do diretor geral do HGRS, José Admirço 
Lima Filho e do presidente da Abramurgem, Fernando Sabia 
Tallo. A nova diretoria é composta pelos seguintes membros: 
Daniel Santana Farias (Vice-presidente), Carlos Antônio Moura 
(1º Secretário), Mateus do Rosário (2º Secretário), José Cesar 
Oliveira Batista Filho (1º Tesoureiro), Viviane Machicado (2º 
Tesoureira).

Regional Catarinense abre inscrições 
para Programa de Educação 

Médica Continuada em Urgência e 
Emergência 

A Abramurgem Regional-SC, em parceria com a Associação 
Catarinense de Medicina promovem, em 2019, o Programa 
Catarinense de Educação Médica Continuada - PEMC, com 
início dia 15 de março e turma em Balneário Camboriú (SC). 
O programa tem como objetivo proporcionar atualização e 
reciclagem dos médicos e residentes, com aulas às sextas e 
sábados, abordando temas dos seguintes módulos: Urgência 
e Emergência Cardiovascular, Acesso à Via Aérea, Urgência 
e Emergência Clínica, Trauma na Urgência e Emergência, 
Ventilação Mecânica na Teoria e na Prática, Antibioticoterapia na 
Urgência e Emergência.

Acesse o site e inscreva-se www.sbcmsc.com.br. O programa 
tem carga horária de 72 horas. 

O encontro aconteceu no 
último dia 05 de fevereiro na 
sede da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica com objetivo 
de debater parcerias para 
desenvolvimento de novos 
projetos acadêmicos. Além do 
presidente da Abramurgem, 
Fernando Sabia Tallo, esteve 

presente ainda o vice-presidente da Associação Brasileira de 
Ligas Acadêmicas de Medicina (ABLAM), Nelson Dabus.

Presidente da Abramurgem e vice-
presidente da ABLAM se reúnem com 
alunos de faculdades de medicina de 

São Paulo

Voltado para médicos, enfermeiros e estudantes de 
medicina e enfermagem, o curso tem como objetivo capacitar e 
atualizar os profissionais de saúde através da metodologia ativa 
focada na interação entre os alunos, discussão de casos clínicos 
atendimento simulado, protocolos assistenciais dirigidos, 
vídeos e aulas complementares. 

Com apoio da Abramurgem, as aulas terão início em 06 
de abril e duração de 7 meses, com carga de 70 horas. Mais 
informações no site faepefamerp.org.br.

FAMERP promove II Curso de 
Atualização em Emergências Médicas 
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