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Medicina de Emergência, 
uma especialidade essencial

Editorial

O recrudescimento da pandemia de Covid-19, a partir de 
uma segunda onda da enfermidade que assolou o Brasil 
e o mundo, nos primeiros meses de 2021, reverberou um 
clima de incertezas na conjuntura social. Diante desse 
cenário, o trabalho focado e assertivo dos profissionais 

da área da saúde, em especial das médicas e médicos emergencistas, 
reacendeu a esperança quanto à superação dessa doença por meio de 
uma atuação baseada na ciência e no incentivo à difusão da vacinação. 

Nesse sentido, com o intuito de difundir a importância do trabalho 
realizado pelos profissionais emergencistas, que se mostrou essencial 
para o combate das consequências nocivas da pandemia, bem como 
para a recorrência de outros atendimentos emergenciais, a Revista 
Emergência Ceará apresenta a conjuntura e o crescimento de 
diversos projetos relacionados com essa especialidade que, desde o 
reconhecimento, no ano de 2016, tem crescido e se desenvolvido de 
maneira pujante, atraindo novos profissionais e obtendo a atenção por 
parte da sociedade em geral.

Assim, a partir da liderança dos importantes médicos emergencistas 
Dr. Frederico Arnaud e Dr. Khalil Feitosa, mestre e discípulo que vem 
revolucionando a Medicina de Emergência no Brasil, o leitor terá acesso a 
uma diversidade de projetos e ações que se destacam por divulgar a área e o 
trabalho dos emergencistas, além de produzir conteúdos de qualidade, cursos 
e treinamentos voltados aos profissionais interessados pela especialidade.

Desse modo, o segundo número da Revista Emergência Ceará, apoiada e 
coordenada pelos editores do Jornal do Médico, apresentará o trabalho 
realizado pela plataforma “Emergência Já, Amor Pra Sempre”, projeto 
múltiplo com diversas atividades voltadas para a difusão da Medicina de 
Emergência. Vai abordar, também, as atividades do projeto Emergency Talks, 
ação multimídia com foco na disponibilização de cursos e treinamentos de 
alto nível. Além disso, destacamos as ações do Instituto Emergência Brasil 
- IEB, órgão de pesquisa e difusão científica que tem se notabilizando na 
organização de eventos, entre outras atividades, sem falar dos projetos 
cearenses na emergência para o fortalecimento da especialidade.

Dessa forma, a Revista Emergência Ceará é mais um canal para 
estreitar os laços entre os profissionais emergencistas e a população em 
geral, atuando no sentido de divulgar as conquistas e a importância 
da Medicina de Emergência como uma especialidade essencial para 
o desenvolvimento da área da saúde e uma maior assertividade nos 
atendimentos médico-hospitalares.
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O Portal Emergência Já, Amor pra Sempre nasceu com o intuito de 
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Medicina de Emergência; seus conceitos e os princípios que norteiam a 

especialidade e suas especificidades. Promover a discussão científica 

em seus mais variados aspectos; oferecer treinamento, palestras a 

todos os interessados no aprendizado da especialidade.
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Instituto Emergência Brasil

Valorização 
da Medicina de Emergência

Fundado no ano de 2020, o Instituto 
Emergência Brasil (IEB) foi desenvolvido 
com intuito de fortalecer a Medicina de 
Emergência no Brasil, principalmente a 
partir da difusão de conhecimentos técnico-

científicos aos profissionais da área, e de modo a 
se tornar referência no que concerne à melhoria 
assistencial dos serviços de emergência. 
Nesse sentido e se pautando em valores como 
profissionalismo, eficiência, responsabilidade 
socioambiental e compliance, o IEB tem conseguido 
implantar relevantes projetos sempre relacionados 
com as missões de salvar vidas, desenvolver talentos e 
investir no conhecimento baseado na ciência, na ética 
e no humanismo. 
Desse modo, o Instituto Emergência Brasil tem 
investido na oferta de cursos e formações no que 
concerne à formação do profissional emergencista 
com destaque para os seguintes: a pós-graduação 
em Medicina de Emergência, que visa ofertar aos 
profissionais da medicina uma formação robusta e 
estruturada na prática, melhorando a qualificação dos 
interessados; o curso Intubação em Sequência (IES), 
que objetiva treinar os participantes nessa importante 
técnica e o curso Ultrassom Point-of-Care Emergência 
e Terapia Intensiva Objetivos – POCUS, essencial 
para a melhoria das atividades no âmbito da Medicina 
de Emergência.
Cabe ressaltar, ainda, que o Instituto Emergência Brasil 
foi criado respeitando toda a história e importância da 
Medicina de Emergência, tendo entre seus fundadores 
personalidades que lutaram pelo reconhecimento 
dessa especialidade, como o Dr. Frederico Arnaud, a 
Dra. Rafaela Bayas, o Dr. José Lindemberg da Costa, 
entre outros. Assim, baseando-se na experiência 

desses profissionais e buscando constantes inovações, 
o Instituto Emergência Brasil desponta como uma 
importante e organizada entidade pautada na ética, na 
ciência, no incentivo ao conhecimento e na formação 
dos profissionais emergencistas, o que tende a 
favorecer o crescimento da Medicina de Emergência e 
sua difusão no Brasil.

Dr. Frederico Arnaud, presidente do IEB Instituto Emergência Brasil, 
com a homenagem da IX Comenda Jornal do Médico

Autores: Argollo de Menezes e Maurício Maycon (Jornal do Médico®)
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A Medicina de Emergência no Brasil, 
como especialidade médica relevante e 
essencial para o desenvolvimento de uma 
medicina mais assertiva e organizada, 
possui um percurso histórico marcado 

pela luta em prol do reconhecimento da especialidade 
e pelo trabalho criativo, ético e atuante de profissionais 
idealistas e focados na importância dessa área médica. 
E o estado do Ceará se destaca nessa conjuntura, 
pois, em 1985, foi fundada, em Fortaleza, a primeira 

sociedade médica destinada a contribuir para o 
desenvolvimento da Medicina de Emergência. 

Alguns anos depois, em 1992, foi criada a disciplina 
“Emergências Clínicas” na Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo, favorecendo o estudo 
dessa importante especialidade, que ainda não era 
reconhecida no país. E, em 1996, no Rio Grande 
do Sul, foi implantada a primeira residência em 
Medicina de Emergência no país, mesmo diante de 

Ceará e a História da Emergência

Medicina de Emergência: 
Uma história com a 

contribuição do Ceará

Dr. Frederico Arnaud, presidente do Congresso ABRAMEDE 2018

Autores: Argollo de Menezes e Maurício Maycon (Jornal do Médico®)
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Dr. Frederico Arnaud no Conselho Federal de Medicina, 
defendendo a tese pelo reconhecimento oficial da Medicina de 
Emergência com especialidade médica

Ao centro, Dr. Frederico Arnaud no dia em que a ABRAMEDE foi 
reconhecida como única e exclusiva entidade representante da 

Medicina de Emergência

todas as dificuldades em torno do reconhecimento da 
especialidade.

Em 2008, o cearense Dr. Frederico Arnaud juntamente 
com o Dr. Luís Alexandre fundam, em Porto Alegre-RS, 
a ABRAMEDE – Associação Brasileira de Medicina 
de Emergência, entidade que seria essencial na defesa 
da especialidade e na expansão das residências em 
Medicina de Emergência, pois suas ações seriam 
cruciais para iniciar as mudanças na especialidade. 
Após a fundação da ABRAMEDE, o Dr. Frederico 
Arnaud, de volta para o Ceará, consegue implantar, 
com ajuda da Secretaria de Saúde do Estado, a segunda 
residência de Medicina de Emergência do Brasil. 

Assim, a partir de tais atividades que foram 
acompanhadas pela realização de inúmeros congressos, 
seminários, encontros, produção de artigos e demais 
atividades em defesa da área, contando ainda com 
o trabalho árduo e determinado de incontáveis 
profissionais, a Medicina de Emergência foi finalmente 
reconhecida, no ano de 2015, como especialidade 
médica no Brasil, alcançado status semelhante aos de 
outros 80 países.

Assim, observou-se o crescimento do número 
de residências médicas sempre com o apoio da 
ABRAMEDE, além da criação de cursos e treinamentos 
relacionados a técnicas essenciais para o exercício 
da Medicina de Emergência. Houve, ainda, um 
aumento na participação de congressos e seminários 
relacionados ao tema, o que contribuiu para a criação e 
difusão de projetos com o intuito de divulgar e ajudar 
no desenvolvimento dessa especialidade.

Desse modo, a partir da estrutura criada anteriormente, 
houve uma profusão de ações e projetos relacionados 
com a Medicina de Emergência, no que pode ser 

considerada como a colheita dos bons frutos gerados. 
Assim, nos últimos dois anos, foram implantados 
projetos com objetivos diversos, nas áreas informativa, 
acadêmica, educacional, recreativa, sociocultural 
e científica, fornecendo aos profissionais da área e 
aos demais interessados material amplo, detalhado, 
bem elaborado e construído por pessoas altamente 
capacitadas.

Nesse sentido, pode-se indicar algumas ações essenciais 
que têm ajudado a revolucionar a Medicina de 
Emergência no país. A princípio, podemos citar o portal 
“Emergência Já, Amor pra Sempre”, projeto múltiplo 
que agrega produção e difusão de informações, além 
da promoção de cursos e treinamentos e da realização, 
neste ano, do evento “I Congresso Emergência Já, 
Amor para Sempre”, sucesso de público e crítica.

No que concerne à questão acadêmica, houve destaque 
para o Instituto Emergência Brasil que atua como 
instituto técnico-científico de estudo para melhoria 
assistencial do serviço de emergência, realizando 
cursos, promoção de artigos pós-graduação em 
Medicina de Emergência, entre outras ações. Destaque, 
ainda, para o projeto Emergency Talks, voltado para 
a produção e disseminação de cursos e treinamentos 
variados, e todo o trabalho realizado no combate à 
Covid-19, que fortaleceu e demonstrou a importância 
da Medicina de Emergência no contexto brasileiro.

Desse modo, marcada por uma história de perseverança 
e luta em prol de uma difusão necessária, a Medicina 
de Emergência alcançou um reconhecimento por parte 
da sociedade e dos profissionais da medicina como 
uma área essencial para o desenvolvimento do setor da 
saúde, sendo uma especialidade imprescindível para 
uma conjuntura de atendimento excelente e focada em 
resultados.
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Nesse sentido, pode-se destacar a variedade de 
ações e projetos implementados pelo “Emergência 
Já, Amor Para Sempre”. O portal conta com site 
próprio, página no Instagram (com quase 20 mil 
seguidores) e canais no Youtube e Telegram, gerando 
extenso conteúdo informativo que revela qualidade 
desde a escolha dos temas até a abordagem escolhida 
para tratar desses assuntos. Assim, são notícias, 
entrevistas, podcasts, vídeos, artigos acadêmicos, 

entre outras produções que embasam a importância 
e o fortalecimento da Medicina de Emergência no 

Brasil.

Além disso, há uma variedade 
importante de cursos disponibilizados com 

destaque para os seguintes: Vias 
Aéreas na Emergência, Reanimação 
Cardiorrespiratória na Emergência, 
Abordagem ao Paciente Grave na 
Emergência e Eletrocardiograma 
para o Médico Emergencista. Ocorre, 
ainda, a valorização e o incentivo 
ao crescimento das residências em 
Medicina de Emergência consideradas 
essenciais para o fortalecimento da 
especialidade.

Projetos cearenses da Emergência

Emergência Já, Amor Pra 
Sempre: Construindo o Futuro

O portal “Emergência Já, Amor Pra 
Sempre” é uma plataforma informativa 
e multimídia destinada à divulgação, à 
promoção e à difusão dos conceitos e 
princípios da Medicina de Emergência. 

Desenvolvido pelo renomado médico Dr. Frederico 
Arnaud, um dos precursores da Medicina de 
Emergência no Brasil e fundador da ABRAMEDE - 
Associação Brasileira de Medicina de Emergência, o 
referido portal foi criado com o objetivo de promover 
discussões acerca de aspectos variados dessa 
especialidade, além de oferecer palestras, 
cursos, treinamentos e eventos diversos aos 
interessados na Medicina de Emergência.

De acordo com o Dr. Frederico 
Arnaud, “estamos entrando num 
campo onde o conhecimento técnico 
aliado à ação imediata podem definir 
a vida ou a morte de um ser humano.” 
Nesse sentido, nota-se a importância 
em desenvolver um trabalho 
diferenciado e bem estruturado na 
área da Medicina de Emergência, pois 
a forma e a efetividade desse tipo de 
atendimento podem ser o diferencial 
entre salvar ou não a vida de um 
paciente. Assim, o “Emergência Já, 

Dr. Frederico Arnaud, emergencista e 
criador da1ª residência de Medicina de 

Emergência no Ceará

Autores: Argollo de Menezes e Maurício Maycon (Jornal do Médico®)

@emergencia.ja

Amor Pra Sempre” se alicerça na 
premissa basilar do atendimento 
emergencial (salvar vidas), a partir da 
produção de conteúdos de qualidade, 
da difusão de informações e da 
realização de eventos diferenciados.

Cabe ressaltar, ainda, 
a realização do “I Congresso 
Emergência Já, Amor para Sempre”, 
evento de sucesso que reuniu 
centenas de profissionais em torno 
do debate acerca da importância 
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“I Congresso Emergência Já, 
Amor Pra Sempre”, evento de 
sucesso que reuniu centenas 
de profissionais em torno do 

debate acerca da importância 
da especialidade para a 

construção de uma medicina 
mais assertiva e humana.

da especialidade para a construção de uma medicina 
mais assertiva e humana. O evento agregou médicos e 
médicas, enfermeiras, acadêmicos, estudantes e demais 
interessados que puderam acompanhar debates de alto 
nível e a apresentação das tendências da Medicina de 
Emergência para os próximos anos.

É necessário, ainda, destacar a importante 
contribuição dos residentes em Medicina de Emergência 
quanto à participação na produção de conteúdo da 
plataforma “Emergência Já, Amor Para Sempre”. 
Nesse sentido, os profissionais Dr. Weverton, Dr. 
Mataus, Dr. Lucas, Dr. Lucas Oliveira e Dra. Bianca, 
futuros emergencistas, têm participado ativamente da 
equipe de apoio do projeto, atuando com entusiasmo, 
energia, criatividade e bom senso no intuito de ampliar 
o conteúdo gerado pelo portal, fortalecendo a difusão 
de informações e a importância desse robusto canal 
de transmissão de conhecimentos. Essa participação, 
que exige desses profissionais um estudo aprofundado 
quanto às informações que serão publicadas, agrega 
ainda no processo de formação dos residentes. 

Assim, com base numa multiplicidade de ações 
e atividades, o portal “Emergência Já, Amor para 
Sempre” tem se destacado como um canal essencial 
para a divulgação e fortalecimento da Medicina de 

Emergência, atuando com base na efetividade, na 
necessidade de estudos constantes e na certeza de que 
a atuação do profissional emergencista se apresenta 
como um diferencial para a melhoria da medicina 
brasileira como um todo. Desse modo, a valorização 
constante dessa especialidade se coloca como uma 
necessidade real.

Esq/Dir: Mataus, Lucas e Weverton - Emergência Já
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Liderado pelo médico emergencista Dr. 
Khalil Feitosa (CRM-CE: 14892), uma 
das principais referências na Medicina 
de Emergência, o “Emergency Talks” foi 
criado no ano de 2020 com o objetivo 

de fortalecer o nível da Medicina de Emergência no 
Brasil, garantindo segurança e qualidade na assistência 
por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. 
O projeto, composto por um grupo de médicos 
emergencistas, vem atuando no sentido de gerar 
conhecimento e fomentar projetos na área de 
emergência, fornecendo informações e treinamentos 
de qualidade. Nesse sentido, o Emergency Talks foi 
desenvolvido com o intuito de revolucionar a maneira 
como se fala sobre Medicina de Emergência. 

Assim, com uma equipe composta por 
profissionais com pensamentos e perfis variados, 
o Emergency Talks busca agregar diferentes 
visões de mundo, tendo em vista contribuir para o 
desenvolvimento da Medicina de Emergência. Desse 
modo, de acordo com o Dr. Khalil Feitosa, foi a partir 
da inquietude com a formalidade do ensino, justamente 
em um setor que exige um raciocínio diferenciado, 
que o Emergency Talks encontrou terreno fértil para 
frutificar e crescer.

Nesse sentido, por intermédio da difusão 

Projetos cearenses da Emergência

Emergency Talks:
Qualidade e inovação 

na educação

Dr. Khalil Feitosa, emergencista

Autores: Argollo de Menezes e Maurício Maycon (Jornal do Médico®)

@emergency.talks
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Equipe Emergency Talks

de informações em diversos formatos didáticos 
(live, curso hands on, curso EAD, bate-papo, blog), 
abordando os temas mais relevantes da medicina de 
emergência, o Emergency Talks vem alcançando boa 
quantidade de público, inclusive no exterior.

Diante disso, pode-se destacar a relevância dos 
cursos fornecidos pelo projeto, como o Emergency 
POCUS (Point of Care Ultrasound), o Emergency Talks 
In Company (voltado para hospitais e treinamento 
de equipes), a MME – Mentoria em Medicina de 
Emergência, entre outros, que têm elevado o nível 
dos participantes, atuando em diversos estados do 
país e no exterior, promovendo, assim, a Medicina de 
Emergência e levando treinamento qualificado para os 
locais interessados. Tal atividade contribui, ainda, no 
sentido de incentivar o fortalecimento das residências 
em Medicina de Emergência a partir da identificação 
da importância da formação especializada para a boa 
atuação na especialidade.

Nesse sentido, cabe indicar a realização do curso 

Emergency POCUS em Portugal, no mês de novembro 
deste ano, no qual foram treinados e formados cerca 
de 80 profissionais. Tal ação demonstra a abrangência 
do Emergency Talks que levou diversos profissionais 
brasileiros para a implantação do curso, como o 
próprio Dr. Khalil Feitosa, a Dra. Nicole Pinheiro, 
a Dra. Patrícia Lopes, o Dr. Kelvio Lins e Dr. Yury 
Tavares. O referido curso foi considerado excelente 
pelos participantes, contribuindo para a difusão da 
Medicina de Emergência em Portugal, país que vem 
demonstrando bastante interesse pela especialidade. 

Dessa forma, o Emergency Talks segue atuando 
com base na ética, na transparência e no compromisso 
com a ciência e com a qualidade da atuação profissional 
dos emergencistas, desenvolvendo um trabalho focado, 
multidisciplinar e relacionado com a multiplicidade de 
visões de mundo de seus participantes, contribuindo, 
portanto, para a construção de uma Medicina de 
Emergência forte, resiliente, criativa e acessível, 
de modo a formar uma conjuntura assertiva, ética e 
inovadora.
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emergência seja plantada nos corações dos futuros 
colegas e germine de maneira impactante, contribuindo 
para o crescimento e modernização da especialidade. 

Desse modo, diante do crescimento significativo 
da Medicina de Emergência no Brasil por meio da 
criação de novas residências e, consequentemente, 
a formação de mais profissionais, o projeto em 
questão tem muito a contribuir para o embasamento 
e difusão da especialidade. Assim, atuando a partir 
da ética e pensando sempre no enriquecimento 
informativo, o @em_withcoffeeairway vem crescendo 
consideravelmente e atuando em prol de uma Medicina 
de Emergência ativa, reconhecida, valorizada e 
humana.

Projetos cearenses da Emergência

O Cotidiano da 
Medicina de Emergência

Convidado no ano de 2012 para assumir a 
coordenação da emergência do Hospital 
São Raimundo, o médico Dr. Louis 
Sampaio (CRM-CE: 11649) decidiu 
realizar uma especialização na área de 

emergência, pela qual já nutria interesse. Diante da 
ausência de cursos na época, conseguiu aprovação na 
residência em Emergência no ano de 2016, na Escola 
de Saúde Pública do Ceará. Diante do amor por essa 
especialidade e vontade de incentivar sua divulgação, 
ele decidiu documentar casos e fatos marcantes, tendo 
em vista gerar conhecimento e auxílio aos demais 
colegas e demonstrar ao público em geral a relevância 
da Medicina de Emergência.

Assim, de acordo com o Dr. Sampaio, surgiu a 
ideia de registar e compartilhar com os demais colegas 
as suas experiências no cotidiano da emergência. 
Então, nasceu o projeto ´´Café com Emergência ́ ́ 
que, após algumas interações com colegas de outros 
países, verificou-se o interesse de pessoas do exterior 
que estavam acompanhando o trabalho desenvolvido 
em terras brasileiras. Desse modo, ocorreu a mudança 
do nome para @em_withcoffeeairway, relacionando 
o café e a emergência, já que o café, segundo o Dr. 
Sampaio, faz parte da vida de emergencista. 

Atualmente, o projeto tem se desenvolvido 
em paralelo com uma coordenação de estágio para 
acadêmicos de medicina realizada pelo Dr. Sampaio 
juntamente com a realização de reuniões quinzenais 
para discutir temas relacionados à Medicina de 
Emergência, sempre atuando para que a semente da 

Dr. Louis Sampaio, emergencista

@em_withcoffeeairway
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Projetos cearenses da Emergência

Academia Emergencista: 
Informações Direto do Front

O projeto “Academia Emergencista” nasceu 
do ímpeto do renomado médico Dr. André 
Yuuzo Sugayama (CRM-CE: 13865) em 
produzir e divulgar conteúdos em tempo 
real de acontecimentos relativos à Medicina 

de Emergência. Nesse sentido, ele criou uma página no 
Instagram na qual são difundidas informações detalhadas 
e completas produzidas por quem está diretamente 
envolvido nas situações de atendimento emergencial, 
compondo um quadro fidedigno e complexo da conjuntura 
dos atendimentos de urgência e emergência.

Nesse sentido, o material produzido embasa dois 
objetivos principais: divulgar a Medicina de Emergência, 
demonstrando sua importância para a eficiência dos 
atendimentos médicos e atrair novos profissionais para 
essa área que vem crescendo exponencialmente desde que 
obteve o reconhecimento como especialidade médica, no 
ano de 2015.

Assim, de acordo com o Dr. André, um entusiasta 
da Medicina de Emergência desde 2011, quando 
conheceu o Dr. Frederico Arnaud, um dos precursores da 
especialidade, esse projeto surgiu em 2019 a partir de uma 
série de informações referentes à realidade dos principais 
departamentos de emergência da cidade de Fortaleza. 
Contudo, logo em seguida, o mundo foi impactado 
pela ascensão da pandemia do novo Coronavírus, o que 
exigiu uma imersão do projeto nesse cenário caótico e 
imprevisível.

Contudo, ainda de acordo com o Dr. André, esse 
momento difícil passou e hoje estamos retomando a 
nossa realidade adaptada, de modo que o ACADEMIA 

Dr. André Sugayama, emergencista

@academia.emergencista

EMERGENCISTA retorna com sua proposta inicial 
de continuar levando o conhecimento da Medicina de 
Emergência por meio do estilo FOAMED “Free Open 
Access Medical Education” (Educação Médica de 
Acesso Livre), gratuito e disponível a todos com apenas 
um toque do seu smartphone. Assim, a Medicina de 
Emergência está disponível a todos que se propõem 
a fazer parte dessa grande rede de segurança que é o 
Departamento de Emergência. E, com seus mais de 
1500 seguidores, o projeto Academia Emergencista tem 
garantido informações seguras e checadas, muitas vezes 
atestadas por fazerem parte da rotina de plantonistas.

Autores: Argollo de Menezes e Maurício Maycon (Jornal do Médico®)
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Além dessa relevante atividade, o projeto criou e 
implantou, a partir de sua página no Instagram, o curso 
intitulado “Eletrocardiograma Direcionado ao Pronto 
Socorro e Sala Vermelha”, que obteve calorosa acolhida e 
impressionante participação. 

Na sequência, o Dr. Jobert destacou o importante 
momento da Medicina de Emergência, ressaltando o papel 
desempenhado pelo estado do Ceará, que se apresentou não 
apenas como pioneiro no desenvolvimento da Medicina 
de Emergência no Brasil, como continua trabalhando 
arduamente para o seu fortalecimento e difusão. E finalizou 
dizendo que o “Cenários de Eletro” é fruto direto desse 
trabalho eficiente e organizado.

Projetos cearenses da Emergência

Cenários de Eletro: 
Ferramenta para o Crescimento 

da Medicina de Emergência

Criado e administrado pelo médico 
emergencista Dr. Jobert Mitson, o projeto 
“Cenários de Eletro” se apresenta como uma 
das mais relevantes ações no que concerne 
à difusão de práticas relacionadas com a 

Medicina de Emergência. De acordo com o Dr. Jobert, o 
“Cenários de Eletro” surgiu no ano de 2020 com o intuito de 
apresentar a real face de um dos exames mais importantes 
do departamento de emergência, o eletrocardiograma. 

A partir dessa premissa, o projeto trouxe ao 
público interessado a ideia de que o eletrocardiograma 
não representa apenas um meio diagnóstico, mas uma 
ferramenta auxiliar na tomada de decisão no departamento 
de emergência. O Dr. Jobert indica que esse procedimento 
é capaz de dar ou excluir diagnóstico, iniciar, suspender 
ou avaliar resposta a uma terapia, estratificar risco e dar 
destino ao paciente. 

Em seguida, o Dr. Jobert informou que o projeto 
“Cenários de Eletro” é, atualmente, uma página do 
Instagram administrada por ele juntamente com seus dois 
estagiários da Universidade Federal do Ceará, Mariana 
Veloso e Kalil Gomes, ambos alunos do quinto semestre 
do curso de medicina. 

Segundo ele, a página apresenta um conteúdo 
sobre o eletrocardiograma direcionado ao departamento 
de emergência por meio de cenários de emergência, 
vídeos, mapas mentais e postagens em carrossel, 
contando atualmente com mais de 16 mil seguidores entre 
acadêmicos de medicina e médicos recém-formados. 

@cenariosdeeletro

Dr. Jobert Mitson, emergencista CRM-CE: 16936, RQE: 11370
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amantes e admiradores da Medicina de Emergência, 
sejam acadêmicos, médicos e até profissionais não 
médicos, expandindo-se e abarcando aqueles que não 
conhecem a especialidade, difundindo e demonstrando 
sua relevância para sociedade. 

Assim, diante do cenário de organização e 
crescimento da Medicina de Emergência no país, a 
iniciativa “Diário do Residente de Emergência” se 
coloca como uma ação criativa e assertiva no intuito 
de divulgar essa magnífica especialidade.

Projetos cearenses da Emergência

O diário de bordo 
da emergência

Ação inovadora que atua no sentido de 
fomentar o interesse pela Medicina de 
Emergência, “O Diário do Residente 
de Emergência” é um projeto criado 
pelo Dr. Ulisses Farias (CRM-CE: 

19558), atualmente R1 na residência em Medicina de 
Emergência em Fortaleza. De acordo com ele, essa 
iniciativa foi desenvolvida com o intuito de promover 
a Medicina de Emergência, nova especialidade ainda 
pouco conhecida dentre as outras.

Esse perfil no Instagram (@diariodoresi) 
apresenta informações variadas, desde conteúdo 
acadêmico até a exposição de situações cotidianas 
de um residente de Medicina de Emergência, além 
de mostrar um diário de bordo dessa especialidade 
em toda sua interessante trajetória. Nesse sentido e 
de acordo com seu idealizador, são apresentados os 
cenários que compõem o atendimento de emergência 
com casos desafiadores, momentos emocionantes 
e descontraídos, e a abdicação e dedicação de quem 
vive sob a pressão de tratar pacientes críticos, gerir 
ambientes caóticos e definir condutas imediatas.

Acerca da estrutura do projeto e de seus 
objetivos, o Dr. Ulisses relata que é um projeto 
novo e em formação, ainda modesto, mas que está 
em crescimento junto ao público, estimando ganhar 
ainda mais visibilidade com o decorrer do tempo. 
Segundo ele, as postagens do Instagram surgem de 
maneira aleatória de acordo com o ritmo frenético e 
imprevisível do atendimento emergencial.

Ele explica que o projeto visa alcançar os 

Dr. Ulisses Farias, R1 em medicina de emergência

 

O Diário do Residente 
@diariodoresi 

@diariodoresi
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treinamento em situações de emergência, em que os 
primeiros socorros podem ser definitivos para o desfecho 
da vítima, aprendem mais. O projeto Missão Emergência 
foi pensado e estruturado para democratizar o acesso ao 
conteúdo da Medicina de Emergência, buscando trabalhar 
com todos os setores e profissionais que compõem essa 
área. 

Além do conteúdo do Instagram, o projeto Missão 
Emergência tem produzido podcasts semanais gravados 
ao vivo, possibilitando a interação com o público que tem 
acesso pelo YouTube e Spotify. Há ainda a expectativa 
de, num futuro próximo, ofertar cursos e workshops aos 
interessados, fortalecendo ainda mais essa especialidade 
que, desde o reconhecimento, tem obtido crescimento 
relevante.

Projetos cearenses da Emergência

Missão Emergência: 
Novos Horizontes para os 

Emergencistas

Idealizado pelos médicos emergencistas Dr. Tarcylio 
Esdras (CRM-CE: 13548 | RQE Nº: 10392) e Dra. 
Thaís Leão (CRM-CE: 18510), o projeto intitulado 
Missão Emergência vem sendo desenvolvido com o 
intuito de quebrar paradigmas na área da Medicina 

de Emergência. 
Ainda em estágio inicial, essa ação tem o intuito 

de revolucionar a medicina de emergência dentro e 
fora do plantão. Por meio do ensino de conteúdos da 
especialidade de maneira descontraída, eles buscam 
qualificar profissionais da área da saúde e elevar o nível 
da assistência prestada nos departamentos de emergência. 

Porém isso é apenas o começo: a missão vai muito 
além! Fora do plantão, o emergencista pode atuar na gestão 
do departamento, com a criação de protocolos e medidas 
de melhorias contínuas visando à segurança e à experiência 
do paciente. Para isso, é necessário despertar na equipe 
o interesse que vai além das práticas assistenciais, sendo 
esse outro objetivo do projeto.

Além disso, o desenvolvimento de “soft skills” é 
fundamental para a formação do médico emergencista. 
Atualmente, o profissional que não tem habilidades de 
liderança, inteligência emocional, comunicação e trabalho 
em equipe perde muitas oportunidades. O projeto Missão 
Emergência acredita na criação de uma comunidade de 
pessoas que, com um mesmo propósito, buscam crescer 
tanto em técnica, como em competências comportamentais, 
aliado a um estilo de vida saudável, resultando na melhoria 
da assistência prestada ao paciente. 

A educação do público leigo por meio do 

Dra. Thais Leão e Dr. Tarcylio Esdras - Missão Emergência

@missaoemergencia
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em Medicina de Emergência em 2019, onde encontrou 
a especialidade que a encantou. Nesse sentido, criar o 
projeto Emergência Crash se relaciona com a necessidade 
de perpetuar e ajudar a consolidar a Medicina de 
Emergência, divulgando seus diferenciais e demonstrando 
aos interessados na área que há muito o que fazer e a 
construir, ao mesmo tempo em que esse caminho se 
mostra atraente e desafiador, corroborando um cenário de 
lutas e conquistas marcantes, sempre com o objetivo de 
salvar vidas.

Projetos cearenses da Emergência

Emergência Crash: 
Um novo olhar sobre a 

Medicina de Emergência

No ano de 2021, após a superação dos 
momentos mais críticos da pandemia 
de Covid-19, a médica emergencista 
Dra. Patrícia Lopes (CRM-CE: 16458), 
profissional de destaque da nova geração, 

decidiu criar um projeto nas redes sociais que abordasse 
a Medicina de Emergência de uma maneira nova, 
explanando acerca do trabalho cotidiano nas emergências 
e informando os interessados sobre os acontecimentos 
singulares e os fatos que definem o que é e para que serve 
a Medicina de Emergência, especialidade essencial para o 
bom funcionamento dos sistemas de saúde.

Nesse sentido, Dra. Patrícia implantou o projeto 
Emergência Crash (@emergencia.crash), tendo em vista 
demonstrar as ações reais dos emergencistas e o dia a dia 
desses profissionais. Além disso, ela resolveu abordar temas 
relacionados ao procedimento POCUS (Ultrassonografia 
Point of Care em Emergências), importante ferramenta 
para a realização de atendimentos emergenciais a partir 
do uso do ultrassom, que pode ser essencial para um 
tratamento mais assertivo.

Assim, tendo como público-alvo estudantes de 
medicina e médicos já formados, o Emergência Crash tem 
se destacado por transformar impressões de casos ocorridos 
na emergência em informação de qualidade, aproximando 
os leitores dos acontecimentos e transmitindo de maneira 
completa cenários perceptíveis de ação. Nesse sentido, 
o referido formato tem agradado ao público que vem 
demonstrando interesse crescente no projeto.

Formada em medicina pela Universidade Federal 
do Ceará, em 2015, a Dra. Patrícia iniciou a residência 

Dra. Patrícia Lopes - Emergencista

@emergencia.crash
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Ciência & Emergência

REBRAME
Conhecimento a Serviço da 
Medicina de Emergência

Na conjuntura da difusão de conhecimentos 
científicos e acadêmicos de alto nível, 
o Instituto Emergência Brasil (IEB) 
organizou e disponibilizou ao público 
especializado um importante periódico 

intitulado como REBRAME – Revista Brasileira de 
Medicina de Emergência (ISSN 2764-1449), contendo 
diversos artigos acadêmicos relacionados a temas 
variados, mas tendo como assunto tangente e/ou central 
a Medicina de Emergência.

Tendo como editor-chefe o ilustre médico Dr. 
Frederico Arnaud e contando com um corpo editorial 
robusto e eclético dotado de profissionais residentes em 
diferentes locais do país e, inclusive, participantes dos 
EUA, a Revista Brasileira de Medicina de Emergência 
(REBRAME) pode ser considerada como o órgão oficial 
de divulgação do IEB/Instituto Emergência Brasil.

A primeira edição do periódico, publicada 
em setembro de 2021, é composta por uma estrutura 
bilíngue, com textos em português e em inglês, e 
apresenta artigos nas áreas de saúde e correlatas, como 
educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, 
fonoaudiologia, medicina, nutrição, odontologia, 
psicologia, serviço social, terapia ocupacional e gestão 
em saúde com ênfase na Medicina de Emergência, tendo 
em vista demonstrar a importância dessa especialidade 
e sua interação com áreas diversas.

A REBRAME, além da publicação em PDF, conta 
com um site que disponibiliza de forma gratuita os 
artigos aprovados. Trata-se, segundo seus editores, de 
uma publicação trimestral que se propõe a ser indexada 
no LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde) e no Latindex (Sistema Regional 
de Información en Línea). Com o objetivo de disseminar 
o conhecimento na área de Medicina de Emergência e de 
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outras áreas de saúde, a Revista Brasileira de Medicina 
de Emergência (REBRAME) tem acesso livre e de fácil 
interação.

Publicação organizada com base em critérios 
rígidos e vinculada a conhecimentos científicos, a 
REBRAME obteve boa acolhida por parte do público 
especializado, trazendo à tona a necessidade da difusão 
de informações acadêmicas de qualidade de maneira 
gratuita para um maior incentivo ao desenvolvimento 
da Medicina de Emergência.
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