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Medicina de Emergência é uma jovem especialidade médica no
Brasil. Em 2015 após longa discussão com as entidades ela foi
oficializada. A necessidade de grandes mudanças nesse
ambiente extraordinário estimulou a busca de novas estratégias
educacionais e administrativas. Hoje já existem mais de cinquenta centros
de treinamentos espalhados por todo país. É bem conhecida as
fragilidades estruturais encontradas nesse setor.
No início do ano, o mundo acordou com uma catástrofe em sua
porta. O Covid-19 desconhecido em quase todos aspectos assombrou o
planeta. Cientistas e profissionais de saúde vivenciaram dramas e
tragédias como nunca tinham visto. Os hospitais superlotaram de
pacientes acometidos e novos ambientes tiveram que ser criados para
evitar mortes prematuras. Nesse momento a Medicina de Emergência se
tornou absolutamente imprescindível, pois a emergência é o primeiro
lugar a se buscar nessa pandemia.
Emergencistas e residentes de todo o país se mobilizaram e
participaram ativamente do verdadeiro processo de resgate em toda a
nação brasileira. Em Fortaleza, a CEMERGE - Cooperativa de Trabalho dos
Médicos Emergencistas do Ceará foi a grande responsável pelo
fornecimento de profissionais médicos para a maiorias dos hospitais da
nossa cidade. Em menos de quinze dias mobilizou mais de trezentos
médicos o que assegurou os atendimentos em hospitais já existentes e
hospitais de campanha recém-criados. Atenuando assim o poder fatal
dessa calamidade.
Foi incalculável o número de pessoas salvas por esses profissionais.
Jovens e veteranos se disponibilizaram e cumpriram com rigor o seu papel
de profissional nesse episódio, muitas vezes ficaram isolados da família e
dos amigos para participarem desse momento difícil e contribuírem para a
diminuição da mortalidade. Ficou mais claro e evidente a necessidades de
profissionais capacitados e bem treinados nas nossas emergências para
que vidas sejam salvas.
A pandemia confirmou definitivamente tudo aquilo que por quase
vinte anos vinhamos lutando e insistentemente proclamando. O nosso
sistema de saúde sairá fortalecido seja no seu parque tecnológico, no seu
poder de organização e sobretudo na maturidade de seus gestores e
profissionais de saúde. A Medicina de Emergência sai fortalecida e
engrandecida, mostrando sua força e potencial para mobilização e
participação em eventos que põem em risco a saúde da população.
Nesse momento parabenizamos e agradecemos a todos os colegas
que participaram e que continuarão atentos a essa pandemia. Com a
certeza de estarmos no rumo certo, continuaremos a buscar de todas as
formas estimular o treinamento e a capacitação dos médicos que
trabalham na emergência, como também lutaremos sempre por
condições de trabalho adequadas e remunerações dignas compatíveis
com sua missão.
Que Deus proteja todos os profissionais de saúde!

