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Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

Semana do Emergencista 
evidencia crescimento 

e importância da 
especialidade

Como homenagem ao Dia do Emergencista, 
comemorado todos os anos no dia 16 
de setembro, a Associação Brasileira de 
Medicina de Emergência (ABRAMEDE) 
promoveu a Semana do Emergencista 

2021, evento múltiplo que trouxe ao público 
cearense a oportunidade de conhecer de perto 
o funcionamento das atividades da medicina de 
emergência, especialidade crucial para o bom 
funcionamento dos sistemas de saúde, promovendo 

ainda ações relacionadas ao aperfeiçoamento dos 
profissionais do setor.

Nesse sentido, o evento ocorreu entre os dias 14 e 
16 de setembro, contando com diversas ações no 
intuito de apresentar o desenvolvimento e relevância 
da medicina de emergência como especialidade 
essencial para a melhoria da qualidade da conjuntura 
da medicina no país. Cabe destacar, a princípio, que 
a referida especialidade foi reconhecida no Brasil 

Dr. Frederico Arnaud durante abertura do 1º Congresso Portal Emergência Já!
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apenas em 2015, após um incessante trabalho de 
décadas de atividades, lutas e conscientização, 
atividades essas lideradas pelo renomado médico 
Dr. Frederico Arnaud e pela ABRAMEDE.

Assim, para iniciar as atividades, foi realizada, no dia 
14 de setembro, uma espécie de “Blitz Educativa” em 
frente ao Centro de Eventos do Ceará. As pessoas e 
motoristas abordados recebiam informações acerca 
da medicina de emergência e dos profissionais 
emergencistas, além da conscientização acerca 
de doenças comuns que necessitam desse tipo 
de atendimento, como infarto, acidente vascular 
cerebral (AVC), traumas, entre outros. Paralelamente 
à blitz, houve a apresentação do SAMU Júnior, 
representado por um grupo de crianças, filhas de 
profissionais que atuam no SAMU, repassando 
informações e demonstrando procedimentos ao 
público. 

Cabe ressaltar, nesse contexto, a importância do 
estado do Ceará como local de referência dessa 
especialidade. Desde 1985, com a fundação da 
SOCEMU (Sociedade Cearense de Medicina de 
Urgência), desenvolve-se, em Fortaleza, um ambiente 
propício para o crescimento da especialidade. 
Assim, com o surgimento da ABRAMEDE e com 
o reconhecimento da especialidade, houve um 
evidente crescimento na procura por essa área, fato 
que incentivou a maior difusão de residências em 
medicina de emergência no país, fortalecendo mais 
ainda o setor.

Na continuidade da Semana do Emergencista, no 
dia 15 de setembro, ocorreu o “Pré-Congresso On 
Line Portal Emergência Já”, reunindo profissionais da 

área, estudantes e demais interessados para discutir 
de modo informal as oportunidades e desafios da 
medicina de emergência no Brasil nos próximos anos. 
No dia seguinte (16 de setembro), justamente no Dia 
do Emergencista, ocorreu a abertura do “Congresso 
On Line Portal Emergência Já”, evento essencial para 
a compreensão da especialidade e sua importância 
para os sistemas de saúde, principalmente após as 
crises geradas pela pandemia de Covid-19.

Dessa forma, as ações desenvolvidas por 
profissionais da medicina de emergência, no 
contexto da pandemia, desde o atendimento no 
SAMU até o suporte na linha de frente, incluindo 
atividades em Unidades de Tratamento Intensivo, 
bem como trabalhos administrativos, foram 
essenciais para salvar muitas vidas e para uma 
recuperação mais rápida do sistema de atendimento. 
De acordo com o Dr. Frederico Arnaud, a medicina 
de emergência, como especialidade, se mostrou 
essencial para o desenvolvimento dos sistemas de 
saúde nos países desenvolvidos, resultando numa 
menor mortalidade e morbidade nessas nações. 
Desse modo, o profissional emergencista tornou-
se um especialista respeitado por suas habilidades 
e conhecimentos técnicos e o paciente passou a ter 
um médico vocacionado, treinado e capacitado para 
uma atuação eficiente, rápida e ética.  

Desse modo, a Semana do Emergencista 2021 
compõe mais uma das ações da ABRAMEDE no 
sentido de fortalecer e desenvolver a especialidade 
no país, ampliando o escopo de atuação dos 
profissionais da área e reforçando a melhoria no 
desempenho de atendimento nos locais que inserem 
os emergencistas no âmbito de trabalho.


