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Caro(a) leitor(a), em caráter especial, nossa revista impressa destaca um pouco das 
comemorações dos cinco anos de reconhecimento da Medicina de Emergência 
como especialidade médica, ocorrida em 16 de setembro. 

Liderada pela ABRAMEDE Regional Ceará, sob a presidência da Dra. Alessandra 
Leitão, as atividades em destaque na revista acontecerem nas principais 
emergências hospitalares como IJF - Instituto Dr. José Frota, Hospital de Messejana 
e HGF - Hospital Geral de Fortaleza. 

Um omento ímpar para os especialistas se congratularem com a data magna, visto 
ter sido uma luta incansável liderada pelo Dr. Frederico Arnaud junto a um grupo 
de médicos para convencer as autoridades da medicina e saúde de que havia uma 
necessidade imperiosa pelo reconhecimento.

Nas páginas seguintes, você poderá conferir os registros em imagens das ações 
realizadas pela entidade representativa oficial da medicina de emergência que 
teve atividade científica, café da manhã e live.

Caro(a)s leitore(a)s, tenham uma ótima experiência com os conteúdos da nossa 
revista impressa.

Para mais conteúdos e edições anteriores, baixe gratuito o nosso Aplicativo Jornal 
do Médico® (iOS e Android) ou acesse nosso site www.jornaldomedico.com.br . 
Acompanhe mais das nossas ações nas Redes Sociais (Facebook e Instagram) perfil 
@jornaldomedico ! Boa leitura! #usemáscara

Josemar ARGOLLO
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Inauguração regional ABRAMEDE Ceará

Acreditação a única Unidade de Pronto Atendimento

2019

2017

2020

ABRAMEDE Ceará comemora os 05 anos de 
reconhecimento da Medicina de Emergência

ABRAMEDE é eleita a entidade oficial da 
emergência brasileria

2016

Congresso da ABRAMEDE, primeiro evento no 
Nordeste após o reconhecimento formal da 
especialidade médica

2018

2015
Medicina de Emergência passa a ser considerada 
especialidade pelo Conselho Federal de Medicina 
(CFM), Conselho Nacional de Residência Médica 

(CNRM) e Associação Brasileira de Educação 
Médica (ABEM)

Medicina de Emergência, 05 anos de transformações pelo Brasil
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HOMENAGENS EMERGÊNCIA
Homenagens e grandes 
atividades no 
Dia do Emergencista

Autor: Frederico Arnaud
MÉDICO EMERGENCISTA, RQE 8974
CRIADOR DO SITE WWW.EMERGENCIAJAAMORPRASEMPRE.COM.BR 
INSTAGRAM: EMERGÊNCIA.JA

O Ceará, em 16 de setembro de 2020, 
comemorou 5 anos da criação da Medicina 
de Emergência. Os grandes hospitais de 

emergência da capital se uniram em uma só voz e 
festejaram intensamente. 

A ABRAMEDE-CE mobilizou também as UPAS e 
a comunidade acadêmica nacional por meio da 
realização de aulas on-line com grande repercussão 
em todo Brasil com mais de 2mil inscritos.

O portal emergênciajáamorprasempre divulgou em 
todas as mídias de forma empolgante e entusiástica 
a histórica data. O Instituto José Frota - IJF Hospital, 
ícone da emergência cearense, preparou uma 
programação que durou todo o dia com palestras e 
entrevistas e orientações à população.

O Hospital de Messejana de forma sempre muito 
carinhosa mais uma vez congratulou-se com a 
ABRAMEDE-CE e as residências de Medicina de 
Emergência do Ceará. O HGF Hospital Geral de 
Fortaleza convidou seu corpo clínico para um café 
e deu vivas à emergência brasileira. Um momento 
realmente maravilhoso, pois os emergencistas se 
posicionaram de forma firme e corajosa durante a 
pandemia da COVID-19.Dr. Frederico Arnaud, Médico Emergencista, RQE 8974

A Emergência brasileira está crescendo e se organizando. Já são quase 
cinquenta residências médicas em todo país e só vai aumentar..

Dr. Frederico Arnaud
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A Emergência brasileira está crescendo e se 
organizando. Já são quase cinquenta residências 
médicas em todo país e só vai aumentar.

O sistema de saúde ainda desorganizado deverá, 
nos próximos anos, sentir a melhora estrutural 
e técnica provocada por esse novo momento. 
Profissionais estão sendo qualificados, treinados 
e sistematicamente incluídos dentro da saúde do 
Brasil. 

O sistema privado, brevemente, buscará de forma 
incessante esse profissional com objetivo de 
oferecer um atendimento qualificado.

O grande beneficiário desse modelo será, você, 
cidadão brasileiro, pois, quando, num momento de 
grande aflição, procurar uma emergência, deverá 
encontrar um ambiente que possa acolhê-lo com 
carinho, confortá-lo com amor e tratá-lo com a mais 
apurada técnica disponível no cenário nacional e 
internacional.

Viva a Emergência brasileira!
Que venham não cinco, mas 500 anos pela frente!  
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Reportagem: Maurício Maycon
JORNALISTA

HOMENAGENS EMERGÊNCIA
ABRAMEDE Ceará 
realiza ações em 
homenagem ao 
Dia do Emergencista
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O dia 16 de setembro representa o momento 
simbólico de homenagear uma das 
categorias profissionais mais relevantes 

de nossa sociedade: o(a) Médico(a) Emergencista. 
Profissional preparado para atuar de maneira 
rápida e eficiente, sua atividade consiste em 
salvar vidas e reduzir o risco de agravantes 
em casos graves. Nesse sentido, mostrou-se 
necessária, no decorrer do tempo, a implantação 
de residências para a formação de profissionais 
específicos para essa interessante área, que foi 
reconhecida, no ano de 2015, pelas principais 
instituições médicas brasileiras.

Nesse ínterim, esteve atrelada a essa batalha 
pelo reconhecimento da categoria como 
especialidade médica, a ilustre e renomada 
Associação Brasileira de Medicina de Emergência 
(ABRAMEDE), patrocinadora e executora de 
ações em prol do fortalecimento da especialidade 
em âmbito nacional. Assim, no bojo das 
comemorações do Dia do Emergencista neste 
ano de 2020, a referida associação promoveu 
diversas atividades, com destaque para os 
eventos realizados na cidade de Fortaleza.

No início da manhã, a Presidente da ABRAMEDE 
Ceará, Dra. Alessandra Leitão, recepcionou 
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profissionais da área, jornalistas, estudantes 
e demais interessados, no Instituto Dr. José 
Frota. Entusiasmada com o fortalecimento 
da especialidade, ela discorreu acerca do 
trabalho realizado pela ABRAMEDE em prol do 
reconhecimento da Medicina de Emergência. Em 
seguida, reforçou o protagonismo do estado do 
Ceará nessa conjuntura. Segundo ela, foi neste 
estado que foi implantada a segunda residência 
de emergencia no país. Dra. Alessandra recordou, 
ainda, que a cidade de Fortaleza foi pioneira ao 
criar a primeira instituição do país relacionada à 
medicina de emergência. Trata-se da SOCEMU 
(Sociedade Cearense de Medicina de Urgência).

Na sequência, a presidente Dra. Alessandra 
reforçou a importância da especialidade no 
contexto da medicina em geral. De acordo com 
ela, a medicina de emergência já fora reconhecida, 
antes da década de 1970, em diversos países, 
com destaque para os Estados Unidos. Devido 
às especificidades do trabalho atrelado ao 
emergencista, cabe reforçar a necessidade de 
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o papel da ABRAMEDE consiste 
em fortalecer, renovar e 

modernizar o setor, além de 
gerar o desenvolvimento de 
alto nível dos profissionais 
pré-hospitalar e hospitalar, 
englobando não apenas as 

médicas e médicos, mas todos 
os trabalhadores que compõem 

o atendimento emergencial.

Dra. Alessandra Leitão, 
presidente ABRAMEDE Ceará
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uma formação aprofundada, correta, ética, e que 
proporcione a esses profissionais a capacidade de, 
efetivamente, salvar vidas em momentos críticos. 
Assim, surge a necessidade de emergencistas 
focados e bem estruturados em diversos aspectos.

A programação dos eventos transcorreu ainda 
em outros importantes hospitais da cidade, 
como o Hospital do Coração de Messejana e o 
Hospital Geral de Fortaleza – HGF. No Hospital 
do Coração, foi promovido um café da manhã 
com a participação do célebre médico Professor 
e Dr. Frederico Arnaud, um dos principais nomes 
da especialidade no país. Tendo estado presente 
desde o início da SOCEMU e sendo o fundador da 
ABRAMEDE, a história da medicina de emergência 
no país se coincide com o seu brilhante trabalho. 

Ele recebeu os convidados e explanou acerca 
da necessidade de se fortalecer a especialidade 
em todo o país e de enfatizar a importância 
da ABRAMEDE, única entidade reconhecida 
nacionalmente como representante oficial 
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O sistema privado, brevemente, 
buscará de forma incessante 

esse profissional com objetivo 
de oferecer um atendimento 

qualificado.
Dr. Frederico Arnaud
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dos emergencistas. Em seguida, ele disse que 
se mostra necessária a valorização de todos 
os profissionais que constituem o cuidado 
emergencial: médicos(as), enfermeiras(os), 
técnicos(as) de enfermagem, e demais pessoas 
que contribuem para o funcionamento das 
estruturas hospitalares. Nesse sentido, surge 
o incremento, na ABRAMEDE, ao filiar também 
esses profissionais no seu quadro de associados.

No Hospital Geral de Fortaleza, o reconhecido 
médico e membro da ABRAMEDE, Dr. Khalil 
Feitosa, recebeu os convidados para um café 
da manhã. Ciente do papel da medicina de 
emergência para o cuidado dos pacientes, ele 
aproveitou para parabenizar os profissionais 
que, diante da maior pandemia dos últimos 
100 anos, vêm demonstrando vigor, eficiência e 
paixão diante de um trabalho tão necessário e, ao 
mesmo tempo, marcado por inúmeros desafios.

No final da manhã, o Dr. Fred e a Dra. Alessandra 
promoveram uma Live com a Superintendente do 
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Com certeza, trabalhar na 
emergência deixará de ser 

“bico” para se transformar em 
uma área nobre e um trabalho 
respeitável em todas as suas 

ações.
Dr. Frederico Arnaud
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IJF, Dra. Riane Azevedo, intitulada “Medicina de 
Emergência: uma nova especialidade. O que você 
precisa saber”, que contou com a participação 
maciça de estudantes, emergencistas e demais 
interessados. De acordo com o Dr. Fred, é 
importante contribuir de forma enfática para o 
desenvolvimento da Medicina de Emergência 
Brasileira em todas as suas faces, sempre 
preocupando-se, principalmente, com a formação 
dos novos profissionais, e reconhecendo neles a 
grande e profunda transformação que ocorrerá 
na emergência nos próximos 30 anos. “Com 
certeza, trabalhar na emergência deixará de ser 
“bico” para se transformar em uma área nobre e 
um trabalho respeitável em todas as suas ações”.

Já a Dra. Alessandra se referiu aos cinco anos de 
reconhecimento da especialidade, e agradeceu 
ao Dr. Fred e aos demais colegas que têm 
proporcionado a robustez e desenvolvimento 
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Hoje a Medicina de Emergência 
não é só uma realidade, mas 
uma necessidade imperiosa.

Dr. Frederico Arnaud
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da especialidade. Ao final da Live, ela reforçou a 
continuidade da programação especial pelo Dia 
do Médico Emergencista e recordou que essa 
data (16 de setembro) é também o dia em que a 
especialidade foi reconhecida: 16/09/2015.

No decorrer do dia, houve ainda a divulgação 
do trabalho do emergencista para o público 
infantil, com o apoio de um grupo de palhaços. 
Também ocorreram a promoção de brincadeiras 
e a explicação sobre prevenção de acidentes. 
Foi realizado, ainda, o lançamento da edição 
especial da revista impressa do Jornal do Médico 
em homenagem ao Dia do Emergencista, com 
o apoio da ABRAMEDE Ceará, no IJF. Referido 
periódico está disponível para leitura pelo blog 

jornaldomedico.com.br e Aplicativo Jornal do 
Médico® (Apple Store e Google Play).

Dada a importância da Medicina de Emergência 
para o âmbito da saúde, cabe destacar a 
necessidade de se valorizar essa especialidade 
e a consequente melhoria na qualidade dos 
serviços fornecidos no Brasil. Assim, a cooperação 
multifocal seria o principal catalisador para as 
realizações pretendidas dentro da realidade da 
medicina de emergência, de modo que vale a pena 
continuar investindo nessa ideia. Dessa forma, o 
país ocupará, aos poucos, um local de destaque no 
cenário internacional, o que resultará na melhoria 
do serviço prestado à população. Parabéns aos 
profissionais dessa destacada área.
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Plataforma destinada a divulgação dos conceitos
e princípios da Medicina de Emergência.

Residente 
também é gente

Conversando com o 
Especialista

EmergeCast 
Mindset do Emergencista

Desafio
em Emergência

www.emergenciajaamorprasempre.com.br 

emergencia.jaemergencia.jaemergenciajaamorprasempre


