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Manual de Clínica Médica é lançado em São Paulo

No dia 22 de janeiro, aconteceu no auditório do Hospital Militar 
de Área de São Paulo (HMASP) o lançamento do Manual de Clínica 
Médica. A publicação faz parte da série: Manual do Residente da 
Associação dos Médicos Residentes da Escola Paulista de Medicina. 
Entre os coordenadores do livro estão o presidente da SBCM, Prof. Dr. 
Antonio Carlos Lopes, e o presidente da Abramurgem (Associação 
Brasileira de Medicina de Urgência e Emergênica), Fernando Sabia 
Tallo. Também participaram do lançamento o General de Divisão, 
João Chalella Júnior, e o General de Brigada Sergio dos Santos 
Szelbracikowski.

Também são coordenadores do livro, o Dr. Guilherme Di 
Camillo Orfali, Dr. Igor Gouveia Pietrobom e Dra. Paula M. Peçanha 
Pietrobom.

O objetivo do manual é contribuir para atualização médica, de 
acordo com as recentes evidências clínicas, e fornecer informações 
úteis para a boa prática clínica. As seguintes especialidades 
estão contempladas nos capítulos: Cardiologia; Endocrinologia; 
Dermatologia; Gastrenterologia; Geriatria; Hematologia, Oncologia; 
Infectologia; Nefrologia e Pneumologia.

Para adquirir o livro, acesse o site do Grupo Gen: 

www.grupogen.com.br.

Congresso Norte-Nordeste de Clínica Médica 
acontece em nova data

 Por conta do avanço da andemia de COVID-19, a organização do evento optou por 
adiar o Congresso Norte-Nordeste de Medicina de Urgência e Emergência e o Congresso 
Norte-Nordeste de Clínica Médica, que aconteceria de 21 a 23 de maio na cidade de João 
Pessoa (PB). A data foi transferida para o período de 06 a 08 de novembro de 2020 e as 
inscrições realizadas estão mantidas. 

O evento da Sociedade Brasileira de Clínica Médica é promovido pelo Centro 
Acadêmico de Medicina Napoleão Laureano e pela Abramurgem.

A programação inclui uma atualização completa nos temas de interesse do clínico e do 
emergencista, além do encontro com diversos profissionais do mercado. A Abramurgem 

será responsável pela realização dos cursos pré-congresso: VMurgem, Viamurgem, Cardigem, Seclin e ACLS.

Saiba mais e inscreva-se no site: www.clinicamedicanne.com.br.
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O jornal Sala de Emergência é uma publicação da Associação Brasileira de 
Medicina de Urgência e Emergência. 

EDITORIAL

Atuação da Abramurgem em 
tempos de pandemia

No cenário atual da pandemia de COVID-19, os 
emergencistas são aqueles que estão na linha de frente 
do atendimento médico. É por isso que a Abramurgem 
tem orgulho de reconhecer a importância deste 
profissional que diariamente se empenha em cuidar da 
saúde da população, especialmente neste momento de 
tanta insegurança e medo. 

A entidade está atenta às últimas novidades e pronta 
para atuar junto às autoridades de saúde pública, a fim 
de garantir o bem estar de todos que se dedicam aos serviços de urgência e 
emergência. 

Por isso, registramos o nosso repudio à ação dos gestores que 
criminosamente deixam seus profissionais sem a proteção devida para 
trabalhar nesse momento. Sem o nosso trabalho a população não terá a 
quem recorrer. 

No caso de falta de equipamentos de proteção individual, a Abramurgem 
orienta que sejam registradas denúncias no Ministério Público do Trabalho. 
Só assim teremos nossa saúde preservada e o atendimento à população 
garantido.

Diante da importância da ventilação mecânica para o suporte de vida 
dos pacientes que desenvolvem a forma grave da doença, a entidade 
também abriu um plantão via WhatsApp - (11) 97155-4018 - para dúvidas e 
orientações sobre o procedimento.

É a Abramurgem ao seu lado em busca de superar essa profunda crise 
que impacta a vida de todos nós.

Fernando Sabia Tallo é presidentre da Abramurgem

Faça parte da entidade que, há 11 anos 
defende e valoriza os emergencistas do país.

Seja um associado da Abraurgem e ganhe 
também descontos exclusivos em eventos, 
cursos e produtos de empresas parceiras de 
diversos segmentos.

Acesse o nosso site e saiba mais:
www.abramurgem.org.br

Seja sócio da Abramurgem 
e ganhe descontos

Por orientação da Associação Médica 
Brasileira, a Sociedade Brasileira de Clínica 
Médica optou por suspender o Concurso para 
Título de Especialista em Clínica Médica, que 
seria realizado em julho deste ano. 

Acompanhe novidades no site:
www.sbcm.org.br.

Adiado Concurso para 
Título de Especialista em 

Clínica Médica
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Congresso Catarinense 
de mantém data 

em agosto

INFORME: Programa de Educação 
Médica Continuada em Urgência e 

Emergência  PEMC-2020

A Abramurgem/SC informa que, em função das orientações de saúde 
e segurança relacionadas ao Covid-19, ocorrerá o adiamento do primeiro 
módulo do Programa de Educação Médica Continuada em Urgência e 
Emergência, que estava previsto para 24 e 25 de abril.

Será feito novo comunicado sobre o módulo de maio, bem como so-
bre o cronograma de datas atualizadas.

Estamos vivendo uma situação sem precedentes. Que sejamos 
abençoados com a sabedoria e força para enfrentar mais este desafio.

Pedimos desculpas pelo transtorno.

Atenciosamente, 

Comissão organizadora do PEMC - Abramurgem/SC

Dias 28 e 29 de agos-
to, a cidade de Blumenau 
será palco do 19º Con-
gresso Catarinense de 
Clínica Médica. Voltado 
para médicos, residentes 
e acadêmicos de medici-
na, o tradicional evento 
busca reunir participantes 
da região sul do país para 
debaterem temas atuais 
da especialidade. 

As inscrições online podem ser feitas até 
03/08/2020. Após esta data somente no local do evento 
em dinheiro ou cartão de crédito.

A programação científica já está disponível no 
site e inclui temas como: Doença de Alzheimer e out-
ras demências, neuropatias periféricas, Doença In-
flamatória Pélvica, disfunções da tireoide, aumento da 
frequência das intolerâncias alimentares em adultos, 
marcadores tumorais, acidose metabólica, caquexia e 
cuidados paliativos e maconha medicinal. Durante o 
evento também haverá uma oficina prática sobre ul-
trassonografia à beira do leito. 

As inscrições online podem ser feitas até 
03/08/2020. Após esta data somente no local do evento 
em dinheiro ou cartão de crédito.

Acesse:www.sbcmsc.com.br.

Adiado início do 2º Curso de 
Atualização em Urgências e 
Emergências da FAMERP

A organização informa que optou pelo adi-
amento com o objetivo de reduzir os riscos de 
transmissão da COVID-19. Os inscritos serão 
informados sobre a nova data assim que forem 
liberadas as atividades.  

O curso da faculdade de Medicina de São 
José do Rio Preto tem duração de sete meses 
(com aulas aos sábados) e carga horária de 
70hs. Faz uso de uma metodologia ativa para 
capacitar e atualizar os profissionais de saúde 
com interesse em urgências e emergências 

médicas. A programação inclui discussão de casos clínicos, atendimento 
simulado, protocolos assistenciais dirigidos, vídeos e aulas complemen-
tares.

Inscreva-se: faepefamerp.org.br

Congresso Paranaense 
de Clínica Médica 

debate temas atuais

O 16º Congresso Paranaense de Clínica Médica e 
3º Simpósio Paranaense de Atualização Diagnóstica 
e Terapêutica acontecem dias 09 e 10 de outubro na 
cidade de Curitiba. A programação científica aborda, 
entre outros temas, os antimicrobianos no cotidiano, 
diarreias, déficits cognitivos, pacientes com muitas 
morbidades e polifarmácia, a pele na Clínica Médica e 
os diagnósticos complexos (amiloidose, doenças miel-
odisplásicas e neuropatias periféricas). 

Acesse site e faça sua inscrição: 

www.sbcmpr.com.br. 

Presidente da Abramurgem participa 
do 1º Congresso On-line Internacional 

de Enfermagem

O evento é gratuito 
e acontece de 16 a 18 de 
junho. O objetivo é discutir o 
enfrentamento da pandemia 
do Coronavírus e seus reflexos 
sob o olhar da enfermagem 
em diferentes países. O 
Dr. Fernando Sabia Tallo, 
presidente da Abramurgem, foi 
convidado para ministrar um 
mini curso sobre Ventilação 

Mecânica em casos de COVID-19. A aula gravada será exibida dia 18 de 
junho, às 21h, pela plataforma digital Congresse.me.
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Participe do Curso de 
Ventilação Mecânica na 
Urgência e Emergência

Abramurgem promoveu debates ao vivo sobre 
estratégias gerenciais para enfrentamento do 

novo coronavírus
O primeiro debate foi transmitido pelo Instagram dia 05 de maio e reuniu especialistas 

para traçar cenários e discutir os novos rumos impostos pela pandemia. Participaram da 
live, além do presidente da Abramurgem, Prof. Dr. Fernando Sabia Tallo, o Prof. Dr. Aldenis 
Albaneze Borim, Secretário de Saúde de São José do Rio Preto (SP), o Dr. Carlos Roberto 
Seára Filho, presidente da regional catarinense da Abramurgem, o Prof. Jonilson Júnior, 
coordenador didático-pedagógico do Resgate das Dunas (RN) e o Dr. Bruno Cavalante, 
preceptor da Residência em Clínica Médica do Hospital Geral de Fortaleza (CE). No dia 19 
de maio, os convidados debateram os mitos e verdades sobre a COVID-19. Nesta ocasião, o 
presidente da Regional-SP, André Luciano Baitello, substituiu o Prof. Dr. Aldenis Albaneze 
Borim. A conversa foi assistida por mais de 300 pessoas. 

Siga a Abramurgem nas redes sociais e acompanhe as novidades.

O curso será realizado dia 28 de agosto, em São Paulo (SP), e tem 
o objetivo de promover atualização e treinamento do profissional 
que atua nos serviços de Urgência e Emergência, transporte 
de paciente grave e terapia intensiva. Inscreva-se e aproveite o 
desconto para associado da Abramurgem: abramurgem.org.br.

Últimas vagas para curso de 
Suporte Avançado de Vida em 

Cardiologia - ACLS 

O curso de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS), 
realizado pela Berkeley, com apoio da Abramurgem, é voltado para 
Médicos, enfermeiros, paramédicos e outros profissionais da área 
e tem como meta aperfeiçoar as habilidades no reconhecimento e 
na intervenção em caso de PCR, pós-PCR, arritmia aguda, AVC e 
síndromes coronárias agudas. Inscreva-se: abramurgem.org.br.

Fonte: CFM

Médicos que atuam em unidades de saúde que prestam assistência a casos confirmados e suspeitos de COVID-19 denunciaram ao 
Conselho Federal de Medicina (CFM) quase 17 mil inconformidades na infraestrutura de trabalho oferecida por gestores (públicos e 
privados) de todo o País. Entre as principais ‘faltas’ identificadas em 2.166 serviços de saúde, estão a falta de máscaras N95 (ou equivalente), 
assim como de outros equipamentos de proteção individual (EPIs); a insuficiência ou completa ausência de kits de álcool gel ou 70%, de 
exames para covid-19; e a carência de equipes de enfermagem (enfermeiros e técnicos). Outro ponto preocupante para os médicos é a 
dificuldade no acesso a leitos de UTI e de internação.

Os dados fazem parte do primeiro levantamento feito pelo CFM após o lançamento de plataforma online exclusiva aos médicos com 
inscrição nos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs). Desde o lançamento da ferramenta, entre 30 de março e 6 de maio, um total de 
1.563 profissionais acessaram a base. Veja mais detalhes no site do CFM: portal.cfm.org.br.

CFM divulga primeiro levantamento com denúncias de médicos 
da linha de frente contra a pandemia


