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Caro(a) leitor(a), chegamos ao histórico centésimo número da nossa revista 
voltada, especialmente, para a Medicina de Emergência. A ABRAMEDE, 
liderara pelo Dr. Frederico Arnaud, baluarte da medicina de emergência 
brasileira, promove, em terras alencarinas, de 25 a 28 de setembro, o maior 
evento da América Latina da especialidade: o ABRAMEDE 2018. 

O evento é uma grande oportunidade de encontro para troca de conhecimentos 
sobre emergência que, após dois anos do seu reconhecimento ofi cial, tem 
crescido em todos os aspectos.

Nos editoriais da revista, você pode conferir temas importantes relacionados 
à emergência tais como: contato acadêmico com a emergência; o crescimento 
das residências de emergência; a medicina de emergência benefi cia a todos 
no Brasil; a medicina de emergência deve ter sua carga horária ampliada na 
graduação; o título de emergência garante maior segurança aos pacientes; 
novos métodos de gestão estão sendo estudados para evitar superlotação; 
ECEM é pioneira em psicologia integrada e ABRAMEMDE capacitará 
profi ssionais para o atendimento pré-hospitalar.

Caro(a)s leitore(a)s, sentimo-nos muito honrados de temos a sua companhia 
no cem capíputlos de histórias registradas da medicina. Há 14 anos, 
idealizado pelo saudoso Jornalista Juvenal Menezes, exatamente no Dia do 
Médico de 2004, o Jornal do Médico iniciava a sua trajetória com a missão 
de levar informação de qualidade sobre Medicina, Direito & Saúde, de lá 
pra cá só vitórias e muitos agradecimentos, mais uma vez, muito obrigado! 
Em outubro, estaremos de volta com reportagens e artigos sobre Medicina, 
Direito & Saúde. Lembrem-se de verifi car esta e outras edições com nosso 
aplicativo, o download é gratuito www.jornaldomedico.com.br/aplicativo 

Mantenham-se informado acompanhando os nossos canais digitais facebook.
com/jornaldomedico e instagram.com/jornaldomedico.

Até o próximo número com o Dia do Médico e boa leitura!
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CRESCIMENTO DA MEDICINA DE EMRGÊNCIA
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A Medicina de Emergência é um dos capítulos 
mais extraordinários da ciência médica. O 
desen-volvimento industrial e tecnológico, 

dos últimos tempos, tem, concomitantemente, 
aumentado a dinâmica das instituições, levando a 
exposição cada vez maior dos indivíduos a episódios 
médi-cos incertos e imprevisíveis, as EMERGÊNCIAS.
No Brasil, onde a saúde é penalizada e vive sempre 
doente e o ensino está sempre enfermo, a Emergência 
Médica agoniza. Desrespeitados pelas entidades 
públicas e esquecidos pelos poderes privados, esse 
serviço sobrevive pela imperiosa necessidade da 
existência humana.
Após uma luta, que durou mais de 15 anos, com 
inúmeros fóruns de debates e discussão com as 
entidades médicas, um grupo de médicos obstinados 
conseguiu colocar, em 2015, a Medicina de 
Emergência em um novo patamar, sendo a mais nova 
especialidade médica do Brasil. A Abramede passou 
a planejar a Medicina de Emergência com oficialidade 
e compromisso de fazer as modificações necessárias 
para uma emergência mais qualificada e humanizada.
Em março de 2018, realizamos o I Fórum Abramede, 
em que vários temas foram selecionados para 
discussão, buscando traçar estratégias para futuro 
da Medicina de Emergência. Realizamos o II Encontro 
dos Coordenadores de Medicina de Emergência, em 
que se definiu o currículo mí-nimo dos centros de 
treinamentos. Em setembro, em Fortaleza, teremos o 
VI Congresso Brasilei-ro de Medicina de Emergência. 
Esse é o evento mais importante da área, com mais de 
duzentos palestrantes nacionais e internacionais que 
discutirão a emergência em todas as suas vertentes 
e nuanças. Na oportunidade, será realizada a segunda 

PALAVRA DO PRESIDENTE
Avante
Emergência já,
Amor para sempre

prova de título de Medicina de Emergência, elevando 
assim o número de emegencistas que ingressarão as 
fileiras para consolidar esse maravi-lhoso projeto. 

Todos os que trabalham na Emergência e que 
acolheram essa especialidade devem agora unir-
se em torno da sociedade, para juntos transformar 
o setor em um local realmente digno para se tra-
balhar, com boa remuneração, respeito e atenção que 
merecem.
O país prepara-se para uma nova Medicina de 
Emergência, com profissionais treinados vocacio-
nados e estimulados para desenvolver um 
atendimento rápido, de qualidade e, acima de tudo, 
baseados nos mais importantes princípios éticos e 
humanitários.
Avante!

DR. FREDERICO ARNAUD, PRESIDENTE ABRAMEDE
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A Medicina de Emergência é uma área que 
desafia quem deseja estudá-la e dominá-la. O 
conhe-cimento deve existir pelo profissional 

que presta atendimento imediato ao paciente e isso 
signifi-ca agir “aqui e agora” com muita segurança. 
Todo médico seja generalista ou especializado pre-cisa 
dos conhecimentos em emergência para exercer uma 
medicina de qualidade. O indivíduo que se depara com 
as grandes possibilidades diagnósticas e terapêuticas e 

ABRAMEDE
Contato do acadêmico 
com a emergência

com a tomada de deci-são rápida necessária, na área de 
emergência, se torna, por consequência, mais veloz no 
seu raci-ocínio e mais experiente, ainda que ainda seja 
acadêmico. A persistência, nessa caminhada, de sair da 
zona de conforto, possibilita a formação profissional de 
um médico generalista de quali-dade e, quem sabe, de 
um futuro emergencista.

O contato do acadêmico com a emergência é muito 

ACADÊMICOS DE MEDICINA

Colaboradoras: Alice Albuquerque Figueiredo 
e Emmanuella Passos Chaves Rocha
ACADÊMICAS DE MEDICINA UNIFOR E UNICHRISTUS
E-MAIL: ALICEALBUQUERQUEFIGUEIREDO@GMAIL.COM
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limitado durante a graduação, inclusive no internato. Os 
estudantes ficam restritos, muitas vezes, à exposição 
teórica, enquanto as vivências com simulações ou 
situações reais costumam ser insuficientes para o 
ganho de know-how que a especialidade necessita. 
As experiências são sempre muito animadoras pela 
emoção que o saber médico pode proporcionar em 
cenários de atendimentos pré-hospitalares, locais de 
pronto aten-dimento e hospitais. Acreditamos que isso 
seja um reflexo da grande importância que os elemen-
tos da certeza e da incerteza representam nas condutas 
imediatas necessárias em um cenário de urgência, 
visto que uma decisão equivocada pode custar a última 
chance de sobrevivência da-quele paciente.

Vale ressaltar, ainda, que, depois de formados, uma 
grande parte dos médicos generalistas é con-siderada 
apta para a atuação em emergência e são empregados 
em Unidades de Pronto Atendi-mentos, Unidades 
Básicas de Saúde ou nos setores de Emergências de 
grandes hospitais, ou seja, trabalham na linha de frente 
do atendimento, urgindo a necessidade e verificando 
a importância do domínio, pelo menos básico, dessa 
especialidade pela população médica. Nesse âmbito, é 
necessário levantar discussões e promover educação 
continuada na área para desmistificar aque-las 
condutas e os fluxogramas que enrijecem e destoam da 
realidade, além do desenvolvimento da especialidade 
em qualificar mais profissionais emergencistas em 
todas as regiões do país, para conseguir atender o 
fluxo de alunos. A medicina de emergência representa 
um mundo de possi-bilidades na vida profissional de 
um médico, precisando que esse conhecimento seja 
difundido para despertar curiosidade dos acadêmicos.

Estudar medicina de emergência é um desafio que vai 
além de ter conhecimento teórico: exige domínio prático. 
A especialização desenvolve-se e cresce cientificamente 
a cada dia, havendo sempre atualizações de conteúdo 
e/ou técnica operacional, seja pela medicina tradicional 
basea-da em evidências, seja pelas opiniões de experts. 
Na perspectiva de aprofundar conhecimentos sobre 
determinado assunto, nascem as Ligas: grupos de 
acadêmicos orientados por algum mestre na área que 
compartilham o desejo de estudar, pesquisar, praticar, 
exercitar, discutir e vivenciar algum tema e é isso que 
a Escola Sociedade Cearense de Medicina de Urgência 
(Socemu) repre-senta.

Desse desafio, nasceu o sonho da maioria dos ligantes 
em compreender ainda mais e se preparar com 
excelência para situações tão prevalentes no dia a dia. A 
possibilidade de vivenciar um pouco mais da adrenalina 
e da paixão que a Medicina de Emergência oferta é o 
que, provavel-mente, fez com que nós desejássemos 
aprofundar nosso conhecimento teórico-prático, muitas 

Alice Albuquerque e 
Emmanuella Passos, 

acadêmicas de medicina 
“a Escola da SOCEMU nos 

proporciona a experiência de 
Liga nas vertentes de extensão, 

pesquisa e ensino, contando 
com o apoio incondicional 

da ABRAMEDE e dos nossos 
orientadores, Dr. Frederico 
Arnaud e Dr. Breno Douglas 

Dantas. ” 

vezes, não muito exposto na grade curricular de base. 
Nesse contexto, a Escola da Socemu nos proporciona 
a experiência de Liga nas vertentes de extensão, 
pesquisa e ensino, tendo o apoio incondicional da 
Abramede e dos nossos orientado-res, dr. Frederico 
Arnaud e dr. Breno Douglas Dantas. Ao aliar a nossa 
paixão pela especialidade com a nossa proatividade, 
podemos abraçar essa área médica e impulsionar seu 
desenvolvimento no Ceará. Sem dúvidas, já vemos parte 
dos nossos frutos sendo colhidos nesse congresso 
e, com certeza, esse será só o começo de nossas 
conquistas.

Hoje, seguimos esperançosos que os maiores 
beneficiados do nosso árduo trabalho e do nosso 
crescimento acadêmico e profissional sejam aqueles 
que são motivo o principal do nosso servi-ço: os nossos 
futuros pacientes.
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MEDICINA DE EMERGÊNCIA
O crescimento
das Residências
de Emergência

Atualmente, no Brasil, existem mais de 10 
escolas formando médicos emergencistas

A diminuição da mortalidade, a redução de 
complicações e uma taxa de permanência menor nos 
internamentos do Departamento de Emergência (DE) 
são alguns dos desfechos benéficos para os pacientes, 
mediante a capacitação do médico emergencista. 

Os programas de residência, no Brasil, multiplicaram-

se e hoje são mais de 10 espalhados pelo território 
nacional. Dessa forma, abrem-se novas perspectivas 
para os profissionais que trabalham em um setor 
tão frágil e importante da saúde, visando ao 
aprimoramento do atendimento da população em 
situações delicadas.

De acordo com o médico emergencista, Juan Valdivia, 
os resultados positivos são frutos de, por exemplo, 

Reportagem: Rafaele Esmeraldo
JORNALISTA - REGISTRO PROFISSIONAL: Nº 0002420/CE
E-MAIL: REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR
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um treinamento incessante e especializado na 
abordagem de pacientes críticos, imersão nos 
conhecimentos de radiologia, excelência no manejo 
de vias aéreas e utilização de ultrassom à beira leito, 
como ferramenta para identificar rapidamente os 
principais problemas que acometem os pacientes. 
Tudo isso levando a uma diminuição de custos para 
os gestores. 

“Todas essas práticas, sem dúvidas, serão 
transformadoras na saúde nacional e por mais que 
não sejam tão imediatas, como todos os envolvidos 
gostariam que fossem, serão imprescindíveis para 
a melhoria da saúde da população e confirmação 
do importante papel do emergencista perante a 
sociedade. A história nos comprova tudo isso”, afirma 
dr. Juan Valdivia.

Ainda enfatiza o médico: “Tomemos como um exemplo 
pontual a história da medicina de emergência nos 
Estados Unidos, na qual a prática médica iniciou-se 
em 1961 e conseguiu abrir a primeira residência, em 
1971, tendo a especialidade reconhecida apenas em 
1979. Hoje apresenta em torno de 200 programas 
de Residência Médica com muitos deles entre os 
melhores do mundo. As conquistas vieram com muito 
trabalho duro e, principalmente, baseado em boa 
prática médica”. 

Diversos estudos comprovaram os benefícios da 
criação e manutenção das Residências de Medicina 
de Emergência nos hospitais. Entretanto, como 
qualquer processo inovador, obstáculos e dificuldades 
permearam o caminho da sua implantação. 
Questionamentos e indiferença por parte de outras 
especialidades acompanharam o processo desse 
crescimento.

Apesar da especialidade da Medicina de Emergência 
ter sido reconhecida somente há dois anos, a 
preocupação em formar um médico especialista 
capacitado para desempenhar esse papel já existe 
há mais de 20 anos no Brasil. Esse é o profissional 
capacitado para atender os mais variados tipos de 
situações em um DE e para conseguir essa excelência, 
assim, como os demais especialistas, é necessária 
uma formação adequada. 

Dr. Juan Valdivia
Emergencista

Todas essas práticas, 
sem dúvidas, serão 

transformadoras na saúde 
nacional e por mais que 

não sejam tão imediatas, 
como todos os envolvidos 

gostariam que fossem, 
serão imprescindíveis para 

a melhoria da saúde da 
população e confirmação 
do importante papel do 
emergencista perante a 

sociedade.



10 Revista Jornal do Médico, Ano XIV, Nº 100 Setembro (ABRAMEDE 2018) 2018 ISSN 2447-9233100 Setembro (ABRAMEDE 2018) 2018

Com três anos de formalização, a especialidade 
tende a crescer muito e agregar à gestão, aos 
cidadãos e aos profissionais da área. 

O reconhecimento da especialidade em Medicina de 
Emergência no Brasil, em 2016, trouxe a confirmação 
e o respaldo profissional necessários para sua 
expansão no país. Entretanto, a partir de 2008, 
primeiro em Porto Alegre, depois em Fortaleza, já se 
praticava essa qualificação, por meio da Associação 

ABRAMEDE
A Medicina de 
Emergência beneficia
a todos no Brasil

Brasileira em Medicina de Emergência (Abramede).

A emergencista Fabrícia Souza Araújo, diz: “Em âmbito 
nacional, percebemos um aumento significativo dos 
Centros de Treinamento em Medicina de Emergência, 
como Residência Médica. Nos próximos anos, 
certamente, veremos os frutos desse processo de 
capacitação, que serão hospitais com profissionais 
qualificados para atuar na Emergência de todo o país, 
proporcionando um atendimento mais direcionado 

Reportagem: Rafaele Esmeraldo
JORNALISTA - REGISTRO PROFISSIONAL: Nº 0002420/CE
E-MAIL: REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR
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e focado nas prioridades mais emergenciais do 
paciente, no momento do primeiro atendimento 
médico”. 
Mediante essa nova fase do setor da saúde em 
relação à Medicina de Emergência, os médicos 
passam a adquirir confiança, credibilidade e respeito, 
tanto pela própria sociedade médica quanto pela civil 
que desconheciam a especialidade. Os profissionais 
ganham espaço como gestores em Emergências 
Públicas e Privadas, no Ceará e em outros estados da 
Federação. 

“Assumimos o treinamento da especialidade médica, 
também, nas Faculdades de Medicina e em outras 
da área da Saúde no estado, podendo disseminar o 
conhecimento adequado aos discentes. Os pacientes 
ganharam médicos treinados para atender as 
Emergências simples e complexas, capazes de 
realizar procedimentos iniciais, direcionado para as 
prioridades da assistência daquele momento, em 
adultos, crianças, gestantes, idosos e aptos ao uso 
de tecnologias no ambiente de Emergência, como 
a ultrassonografia para a emergência”, explica a dr. 
Fabrícia Souza.  

A médica ainda ressalta as expectativas para o ano de 
2019 que são altas. “Espera-se que as Emergências 
de todo o país possam ter profissionais com formação 
específica para atuar nesses setores e, com isso, 
prestar um atendimento especializado. É importante 
também que sejam consolidados mais cursos de 
formação específica para essa especialidade, como 
a Residência Médica. É salutar ainda que a formação 
básica do médico envolva o aprendizado da Medicina 
de Emergência. A partir do entendimento do trabalho 
realizado pelos profissionais da área é possível que 
mais médicos interessem-se pela especialidade”, 
enfatiza a médica emergencista.

VEJA O RESUMO DA TRAJETÓRIA DA LUTA PELA 
EMERGÊNCIA NO BRASIL:

• Em 1985, no Ceará, caracterizado por seu espírito 
pioneiro, foi fundada a primeira Sociedade Médica 
destinada a contribuir para o desenvolvimento da 
Medicina de Emergência. Logo nasceu a Câmara 
Técnica de Medicina de Emergência do Ceará. Hoje, 
a Sociedade Cearense de Medicina de Urgência 
(Socemu) é a regional da Abramede e continua 
atuando de forma importante para a consolidação da 
Medicina de Emergência.

• 1992 – Cria-se a disciplina de Emergências Clínicas 
na Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo.

Fabrícia Souza Araújo, 
emergencista 

“Em âmbito Nacional 
percebemos um aumento 

significativo dos Centros de 
Treinamento em Medicina 

de Emergência, como 
Residência Médica.” 

• 1996 – No Rio Grande do Sul, funda-se a primeira 
Residência Brasileira em Medicina de Emergência, 
uma conquista pioneira importante para o início da 
luta pelo reconhecimento da Especialidade.

• 2003 – Funda-se a Associação de Medicina de 
Emergência do Rio Grande do Sul (Amers).

• 2007 – Iniciam-se os eventos, até os dias atuais, em 
que foram realizados diversos Congressos Brasileiros 
de Medicina de Emergência, Fóruns de Urgência e 
Emergência e Evento do Conselho Regional.

• 2008 – Foi fundada a Associação Brasileira em 
Medicina de Emergência (Abramede), em Porto Alegre, 
e a segunda no Ceará. Durante os 10 anos de trabalho, 
também, foi implantada, em São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo. As próximas serão no 
Piauí e Salvador. Até hoje, a Associação formou, no 
Brasil, 20 residências, em Medicina de Emergência, 
número que aumentará consideravelmente nos 
próximos anos.

• 2016 – Sai o documento oficial do Conselho Federal 
de Medicina (CFM) da Medicina de Emergência como 
a mais nova especialidade médica do país. 
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A Abramede também tem trabalhado para que 
os atuais profissionais desse serviço e os no-
vos médicos, com esse perfil, sejam treinados 

ABRAMEDE
A Medicina de 
Emergência deve ter
sua carga horária 
ampliada na graduação

e formados na área

A Medicina de Emergência é uma especialidade 

Reportagem: Rafaele Esmeraldo
JORNALISTA - REGISTRO PROFISSIONAL: Nº 0002420/CE
E-MAIL: REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
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médica reconhecida há apenas três anos, no Brasil, 
pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). No 
entanto, desde 1996, no Rio Grande do Sul, já existia 
a primeira residência brasileira em Medicina de 
Emergência. Após várias con-quistas e com a criação 
da Abramede, aos poucos, os médicos interessados 
nessa área vêm ob-tendo qualificação específica, 
formando profissionais com grande experiência na 
área da educa-ção, pesquisa e excelente atendimento 
aos pacientes críticos. Vale saber que fora do país 
essa especialidade tem reconhecimento há mais de 
40 anos.

O médico emergencista, Tarcylio Esdras, afirma que, 
na graduação de Medicina, é destinado pouco tempo 
para a especialidade de Emergência. Os internos não 
vivenciam o ambiente da maneira adequada e após a 
graduação acabam exercendo a especialidade no setor 
sem treinar o suficiente. Então, vê-se a necessidade 
de reformular a grade curricular. 

O diferencial da atuação de um médico emergencista 
no atendimento do paciente agudo é não o ver de 
forma compartimentalizada. Com um profissional 
formado na área, tem-se uma visão mais integral 
do paciente no momento em que ele mais precisa e 
está em risco de morte. A formação atual é baseada 
na abordagem de enfermaria e consultório, ou seja, 
verifica-se os sintomas e se investiga a causa, por 
meio da anamnese, exame físico, histórico patológico 
pregresso e, quando é descoberto, inicia-se um 
tratamento. Já, na Emergência, essa sistemática é um 
pouco invertida, porque o paciente chega dentro de 
síndromes, na possibilidade de vários diagnósticos, e, 
às ve-zes, não dá tempo esperar para se tomar uma 
medida. 

“Nós percebemos como é difícil quebrar esse 
paradigma sobre o atendimento inicial ao paciente 
na emergência. Porém, a partir do momento em que 
mostramos como deve ser a abordagem, começa a 
fazer mais sentido para eles. É totalmente diferente 
atender um paciente no consultório, na enfermaria, na 
UTI e na emergência. Cada cenário exige um modelo 
mental diferente de atendimento. Isso impacta no 
resultado e na sobrevida do paciente, faz a diferença. 
Mudar este cenário é o nosso principal desafio como 
formador”, diz o emergencista Tarcylio Esdras.

Os emergencistas podem atuar na linha de frente 
de qualquer serviço como Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) e times de resposta rápida 
dentro dos hospitais. O papel do emergencista é 
excluir causas que ameacem a vida. Res-ponsável 
pela tomada de decisão e  definição dos pacientes 
a serem internados. Outra realidade são as salas de 
Emergência, onde o paciente chega muito crítico e é 
preciso fazer intervenções.

Vários países do mundo passaram pelo mesmo 
processo e demoraram um pouco para reconhecer 
que é importante ser treinado na especialidade 
de Emergência. Hoje percebe-se que um especia-
lista formado e bem treinado no atendimento de 
Emergência faz a diferença. Então preparar o aluno 
para esse tipo de abordagem é o principal desafio da 
graduação e da residência.

O Dr. Tarcylio Esdras ainda ressalta que as pessoas 
que trabalham nas Emergências dos Hospitais 
Públicos do Ceará são verdadeiros guerreiros, porque 
não tiveram a formação mais adequada para atuar 
no serviço. Diz que o intuito é trazê-los para estarem 
treinando e avançar nessa especi-alidade. 

A busca pela Medicina de Emergência tem aumentado 
bastante, principalmente, pelas divulga-ções. 
Estamos falando mais sobre a especialidade. A cada 
ano, formam-se mais residentes. Entre-tanto, é 
importante salientar que o objetivo não é fazer com 
que todos queiram a Medicina de Emergência e sim 
somente quem tem o perfil. 

É totalmente 
diferente atender 

um paciente 
no consultório, 
na enfermaria, 

na UTI ou na 
Emergência. 

Cada um tem seu 
modelo mental 

de atendimento. 
Tarcylio Esdras, 
emergencista
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Assim como é imprudência para os médicos 
não especializados exercerem determinadas 
funções, a atuação no serviço de emergência 

também poderá ser caracterizado como tal. Vale 
lembrar que o registro do Conselho Regional de 
Medicina (CRM) não concede o direito de um médico, 

MEDICINA DE EMERGÊNCIA
O Título de Emergencista 
garante maior segurança 
aos pacientes

sem uma formação específica, realizar qualquer 
procedimento. 

A Medicina é uma área muito ampla e é praticamente 
impossível um só médico saber de tudo 
profundamente. 

Reportagem: Equipe Argollo
E-MAIL: REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR
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Para exercer determinada área de forma digna é 
necessário que haja tempo para dedicação maior 
a sua formação. Com o título de Especialista em 
Medicina de Emergência, pela Associação Brasileira 
de Medicina de Emergência (Abramede), passa-se a 
haver um diferencial no profissional que estará mais 
apto, obtendo conhecimentos técnicos e científicos 
para atuar com segurança nesse ambiente. A primeira 
prova do título ocorreu em 2017 e a segunda acontece 
esse ano.

O fato da especialidade em Medicina de Emergência 
ser nova no Brasil, faz com que o serviço ainda seja 
aberto às mais diversas áreas médicas. O especialista 
em Medicina de Emergência, Cícero Abdon Malheiro 
Gomes, relata: “Esse processo de reconhecimento 
é um divisor de águas. A população precisa ter a 
segurança de que vai chegar na porta da Emergência 
e lá estarão profissionais capacitados para atender 
com profissionalismo, independente da gravidade 
que o paciente esteja. É uma questão de bom 
gerenciamento de recurso público, que com certeza, 
priorizará o profissional especializado, pois esse  
será mais resolutivo”, afirma o médico emergencista, 
Cícero Abdon Malheiro.

Outro foco que se deve atentar é o discernimento 
da limitação de recurso do setor público e tentar 
resolver a vida do paciente sem precisar honorar. 
“Infelizmente, por estarmos em época de intensa 
crise, isso causa muito o sofrimento das pessoas. 
A minha matéria-prima são essas vidas e, por mais 
que eu queira atuar dando melhor qualidade de 
atendimento, faltam insumos básicos e espaço físico 
para atender os pacientes, o que acarreta sofrimento 
aos pacientes, aos familiares e aos profissionais 
que tentam resolver e se veem numa situação de 
impotência, diante de toda essa logística de falência 
do serviço público. 

O título de Médico Emergencista é um avanço social 
muito importante e, com o tempo, mediante a atuação 
de profissionais titulados, será uma verdadeira 
transformação social, em saúde, com a melhoria 
da assistência, por profissionais vinculados, com 
uma carreira profissional nesse setor. “Nós temos 
que dar um retorno à população com atendimento 
mais capacitado e assim tentar melhorar a cara da 
Emergência. Para isso, deve-se colocar profissionais 
que se dediquem com amor, força e que lutem para 
melhorar o setor para si e para o próximo”, enfatiza 
Dr. Abdon Malheiro.

“A especialidade em Medicina de Emergência é um 
campo novo no Brasil e estamos como desbravadores 
nesse setor. Vale ressaltar que as portas só estão 

se abrindo para nós, porque somos profissionais 
aptos e capacitados para atuar, não só pensando na 
questão científica e técnica, mas no amor a causa por 
um Departamento de Emergência mais humanizado. 
Somos treinados para tentar resolver o problema do 
paciente com a menor quantidade de recurso, sem 
prejudicar o paciente e de forma eficiente. As maiores 
dificuldades que enfrentamos, na vida profissional, 
são os dilemas que sofremos com a superlotação 
e escassez de recursos físicos e humanos nas 
emergências públicas, sendo essa uma de nossas 
maiores lutas diárias” afirma o emergencista Abdon 
Malheiro.

Abdon Malheiro, 
Emergencista 

“As maiores dificuldades 
que enfrentamos na vida 

profissional são os dilemas 
que sofremos com a 

superlotação e escassez de 
recursos físicos e humanos, 
nas Emergências públicas, 

sendo essa uma das nossas 
maiores lutas diárias.” 
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ABRAMEDE 2018
Novos métodos de 
gestão estão sendo 
estudados para evitar
a superlotação

O intuito é otimizar o tempo despendido do 
paciente em todas as etapas da avaliação 
inicial e internamento.

A superlotação das Emergências tem sido, por 
anos, um fator perpetuante na vida de pacientes e 

Reportagem: Equipe Argollo
E-MAIL: REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR

profissionais que trabalham no dinamicismo deste 
setor, apesar de estar definida como uma situação 
temporária relacionada à demanda excessiva ao que 
o serviço propõe.

Atualmente tem se tornado frequente a veiculação, 
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nas mídias em geral, da superlotação das 
emergências nos diversos níveis de atenção à saúde, 
em consequência da dificuldade em manter um fluxo 
contínuo e eficaz do paciente na unidade hospitalar 
desde a avaliação inicial até o internamento e alta 
hospitalar. Nesse contexto, a definição de que 
o paciente ficará internado sem a retaguarda e 
disponibilidade de leitos em enfermarias, traduz-se 
em uma permanência cada vez maior de pacientes no 
próprio serviço de emergência, o que é definido pelos 
americanos como tempo de “boarding”.

O espaço físico impróprio; a acomodação indevida dos 
pacientes internados; a limitação de insumos, exames 
e medicamentos; além da equipe de profissionais 
não redimensionada e sobrecarregada, fazem do 
departamento de emergência um setor cada vem 
mais desafiante para prestar uma assistência digna 
aos pacientes. Infelizmente é essa a realidade do 
nosso Brasil, onde os pacientes para efetivamente 
ocuparem um leito de internamento, necessitam 
obrigatoriamente “passar por um estágio”, muitas 
vezes traumatizante, de vários dias de espera em 
cadeiras/poltronas no departamento de emergência.

Estudos recentes evidenciam como principais 
consequências da superlotação o aumento do tempo 
de permanência hospitalar e do número de erros 
dos profissionais que atuam nas emergências, o que 
consequentemente resultam em aumento de até 2 

vezes na mortalidade dos pacientes.

Diante essa impactante realidade, tem-se buscado a 
implantação de métodos para amenização e resolução 
desses problemas. Uma das propostas evidenciadas 
por estudiosos em gestão tem sido a transferência 
do paciente para corredores da enfermaria, onde 
foi observada uma diminuição na permanência 
hospitalar e consequente redução de mortalidade, 
além da melhor aceitação de pacientes e familiares.

Nesse mesmo sentido, muito se tem falado da 
implantação de métodos, como o “LEAN”, para 
readequação de fluxos e processos em consequência 
à superlotação. Trata-se do estudo prévio da 
dinamização de determinado serviço com o objetivo 
de identificar os potenciais contrapontos e gargalos 
na assistência desde o primeiro atendimento na 
emergência até a alta hospitalar, sem demandar 
grandes recursos financeiros. São medidas muitas 
vezes simples tais como: métodos de triagem 
mais efetivos, agilidade em resultados de exames, 
programação da alta hospitalar, criação de sala de 
alta, pequenas mudanças estruturais, dentre outros. 

Apesar de vivenciarmos condições muitas vezes  
sub-humanas com a superlotação, sejam no aspecto 
estrutural, material e/ou profissional, nós médicos e 
profissionais emergencistas vencemos diariamente 
difíceis batalhas para amenizar o sofrimento daqueles 
que são impossibilitados de receber uma assistência 
digna no talvez pior dia de suas vidas.

Breno Douglas 
Dantas Oliveira, 

Emergencista 

“Apesar de vivenciarmos  
condições muitas vezes sub-

humanas com a superlotação, 
sejam no aspecto estrutural, 
material e/ou profissional, 
nós médicos e profissionais 

emergencistas vencemos 
diariamente difíceis batalhas... ” 
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Reportagem: Rafaele Esmeraldo
JORNALISTA - REGISTRO PROFISSIONAL: Nº 0002420/CE
E-MAIL: REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR

MEDICINA DE EMERGÊNCIA
ECEM é pioneira em 
Psicologia Integrada

Uma experiência pioneira é realizada na Escola 
Cearense de Emergências Médicas (Ecem), 
desde maio de 2017. Os residentes de Medicina 

de Emergência estão sendo acompanhados por psicó-
logos para tratar questões emocionais específicas de 
quem trabalha no local da Emergência. O trabalho é 
desenvolvido pelos psicólogos, Sâmia Karine Moraes 
Ribeiro, que coordena o serviço, e Iratan Bezerra de 
Sabóia, colaborador do projeto. No Brasil, um trabalho 
similar vem sendo desenvolvido no Rio de Janeiro, 
mas o acompanhamento psicológico ocorre dentro do 
hospital para a equipe de saúde como um todo. Já, no 
Ceará, o projeto é focado nos residentes.

A literatura cita o estresse como um fator subjacente 
às residências médicas em geral. Entretanto, a 
coordenadora do serviço de psicologia aponta que 
o residente emergencista tem ainda um agravante, 
devido ao seu próprio nicho de trabalho. Esse 
profissional exerce sua função com muitos pacientes 
em situação de risco de morte, o que torna a atividade 
muito estressante. Outro fator é que o sistema de 
saúde do Brasil não supre a demanda de todos que 
entram em uma Emergência. Muitas vezes, o médico 
vê-se impossibilitado de atender adequadamente 
ou salvar o paciente, o que agrava a possibilidade de 
efeitos emocionais ligados à profissão. 
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Diante desse contexto, criou-se, na Ecem, um espaço 
para dar suporte a esses profissionais.  O trabalho é 
feito tanto em grupo como de forma individual, com 
a utilização de alguns instrumentos psicológicos, 
para mensurar o quanto esse médico é afetado pela 
rotina exaustiva e dinâmica de trabalho exercidas. 
Em muitos casos, pela mudança de rotina e privação 
do sono, eles chegam a desenvolver até depressão e 
ansiedade. 

“Depois que damos a devolutiva do resultado dos 
testes, pensamos como poderiam ser trabalhados 
aspectos da qualidade de vida. Em alguns casos, 
quando percebemos a necessidade de escuta 
especializada, fazemos um encaminhamento para 
serviços fora da Ecem. Vale dizer que o retorno dos 
próprios residentes com essa metodologia é positiva”, 
ressalta a psicóloga Sâmia. 

Em contrapartida, todos que escolheram estar lá têm 
interesse na área, por gostar de exercer a função com 
rapidez, bastante assertividade e não se identificar 
com a rotina de consultório. Para esse serviço, 
é necessário que o médico tenha minimamente 

Iratan Bezerra Sabóia e Sâmia Karine Moraes Ribeiro, Psicólogos 
“O estresse é um fator subjacente às residências médicas em 
geral. Já o residente emergencista tem um agravante devido 

às especificidades de seu ambiente de trabalho, o que torna a 
atividade muito mais estressante, podendo, inclusive, trazer 

sofrimento psíquico ao profissional.” 

equilíbrio, pensamento ágil, proatividade e 
autocontrole, porque estará em situações de muita 
gravidade. Ao longo do tempo, efeitos são produzidos 
nesse profissional e se não forem trabalhadas 
algumas estratégias de enfretamento, pode vir até a 
adoecer emocionalmente.

O psicólogo Iratan diz que, na Ecem, a Psicologia 
Integrada também desempenha processos 
educacionais, assim como organização na visão de 
gestão. Já são médicos formados, mas, também 
alunos. A organização de gestão da escola impacta 
diretamente na aprendizagem dos residentes. 
Dessa forma, abordar as questões educacionais 
e organizacionais é imprescindível para o bom 
desenvolvimento do trabalho de manejo do estresse. 
“Desde que entramos aqui, tivemos alguns ganhos e 
reconhecimento dos próprios residentes, por ser um 
espaço que gera diálogo com a direção. Um trabalho 
novo e que vai evoluindo, fazendo parte da construção 
do trabalho da Escola”, pontua.
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A residência em Medicina de Emergência tem 
agregado qualidade no serviço hospitalar e 
pré-hospitalar da especialidade, que beneficia 

os profissionais e os cidadãos brasileiros

MEDICINA DE EMERGÊNCIA
ABRAMEDE capacitará 
profissionais para
o atendimento
Pré-Hospitalar 

Reportagem: Rafaele Esmeraldo
JORNALISTA - REGISTRO PROFISSIONAL: Nº 0002420/CE
E-MAIL: REDACAO@ARGOLLOMARKETING.COM.BR

A Associação Brasileira de Medicina de Emergência 
(Abramede), cujo objetivo é gerenciar o 
desenvolvimento da Medicina de Emergência seja 
fortalecendo essas residências ou treinando os 
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médicos que trabalham no setor, no hospital ou no 
ambiente pré-hospitalar, vem, aos poucos, formando 
uma nova concepção no atendimento dos pacientes 
graves.

 “A Abramede vem para normatizar e treinar o médico 
da Emergência que trabalhará em todos os seus 
ambientes, do pré-hospitalar ao hospitalar. Nos 
dias de hoje, os serviços pré-hospitalares ainda não 
contam com profissionais formalmente treinados 
para essas situações. Sua composição constitui-se 
de médicos de várias áreas que geralmente seguem 
em outras especialidades ou pelos que passaram a 
se dedicar a esse perfil de atendimento e ficam por 
algum tempo. Essa sistemática deverá ser alterada 
nos próximos anos, com mais treinamento e mais 
incentivos aos que se dedicam ao setor”, relata Dr. 
Frederico Arnaud.

Serão dois focos: treinar o residente de emergência 
que vai ser o novo emergencista em um período de 
até três anos, para assumir o atendimento, no pré-
hospitalar e no hospitalar, bem como treinar as pessoas 
que já vêm se dedicando à Emergência e pretendem 
permanecer por muito tempo. O Dr. Frederico Arnaud 
enfatiza ser papel da sociedade tentar treiná-los e 
lutar por melhores condições estruturais, melhorar 
os fluxos e equipar as emergências com tudo o que é 

necessário para um bom atendimento.

“O esforço da equipe da Abramede será gigantesco. O 
intuito é ter inicialmente pelo menos uma residência 
em cada capital do Brasil, tendo, além das residências, 
os cursos, simpósios, pós-graduação e uma boa carga 
horária em eventos. O emergencista formado estará 
apto e bem treinado para atender, com segurança 
e qualidade, em qualquer ambiente no qual seja 
requisitado. 

O QUE O SAMU SIGNIFICA PARA A POPULAÇÃO HOJE
O Serviço 192, criado pelo Governo Federal, em 
2004, realiza atendimentos a vítimas de acidentes 
de trânsito, ferimentos por arma de fogo e armas 
brancas, quedas, choque elétrico, afogamento e 
intoxicação. Também, infarto agudo do miocárdio, de 
AVC (acidente vascular cerebral), crises convulsivas e 
realiza atendimento pré-hospitalar de pacientes com 
insuficiência cardíaca e crise diabética. Atendimento 
de casos gineco-obstétricos, como trabalho de parto 
e aborto, atua no atendimento médico de urgências 
psiquiátricas e efetua transferências hospitalares de 
pacientes graves que necessitam de remoção em UTI 
móvel entre os municípios. 

Entretanto, seu papel precisa ser melhor 
compreendido que é atuar, principalmente, nos casos 
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de emergências em que o risco de morte é alto ou há 
possibilidade de sequelas graves. O uso incorreto do 
Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 
põe em risco os pacientes que verdadeiramente 
precisam de uma atenção médica imediata. É preciso 
uma intensa e ampla divulgação nas comunidades 
para que o serviço seja utilizado de forma correta e 
possa, assim, realizar sua função que é de salvar vidas 
e não servir apenas de um sistema de transporte.

Um fato importante e que chama muita atenção são os 
números alarmantes de trotes que, em alguns meses 
e em alguns lugares, chegam a ser 50%. Essas não são 
somente brincadeiras, mas simulam situações sérias 
como uma pessoa levar um tiro e, quando o Samu vai 
ao atendimento, a patologia era bem mais simples, 
como uma dor de barriga. As equipes do Samu, além 
das dificuldades inerentes ao setor, muitas vezes, têm 
que se deparar e, em alguns casos, serem vítimas da 
violência urbana que impera no país. A segurança da 
equipe deve ser sempre preservada. 

O Samu encontra-se em quase todo Brasil 
atendendo milhões de brasileiros, salvando inúmeras 
vidas, diminuindo as sequelas e proporcionando 
uma alternativa importante para a população 
brasileira. Deverá também avançar em muito com o 
reconhecimento da Medicina de Emergência, como 
especialidade e formação de profissionais treinados 
e vocacionados ao setor. 

Frederico Arnaud, 
presidente ABRAMEDE 

“A Abramede vem para normatizar e treinar o médico da 
Emergência que trabalhará em todos os seus ambientes, do 

pré-hospitalar ao hospitalar. Nos dias de hoje os serviços pré-
hospitalares ainda não contam com profissionais formalmente 

treinados para estas situações. ” 
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