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NOTA DE APOIO AO PL 2564/2020

A Associação Brasileira de Medicina de Emergência – ABRAMEDE, através de seu Departamento de
Enfermagem e pela vontade da maioria consultada de seu quadro associativo adimplente, vem a público
manifestar apoio ao Projeto de Lei (PL) 2564/2020, que tramita na Câmara Federal e estabelece o piso
salarial nacional para Enfermeiros (as) e Auxiliares e Técnicos (as) de Enfermagem.

Atualmente, a Enfermagem representa o maior contingente de trabalhadores na área da saúde no Brasil,
sendo de extrema relevância para os Departamentos de Emergência de todo país.
Com  a  justificativa  de  promover  a  valorização  da  categoria,  o  PL  2564/2020  se  refere  a  uma  das
reivindicações mais antigas desses profissionais que sempre estiveram na linha de frente da assistência, da
gestão e do ensino e que estão atuado de forma incansável. A aprovação desse PL, atende a solicitação de
milhares de profissionais de Enfermagem, e se mostra como um importante elemento de reconhecimento e
dignidade a essa categoria.

A ABRAMEDE sempre pautou pelo profundo respeito, admiração e parceria com todos os profissionais de
Enfermagem. Prezamos pela multidisciplinaridade e interprofissionalidade nos serviços de emergência.
 
No entanto, repudiamos veementemente toda e qualquer forma de manifestação ostensiva e ofensiva (e
errônea) em relação à ABRAMEDE e ao seu Departamento de Enfermagem.
Além disso, reforçamos que embora exista outra sociedade com similaridade de siglas, esta não possui
nenhuma relação com a ABRAMEDE.
 
Desta forma, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência solicita a Câmara dos Deputados e ao
Senado Federal que considerem com respeito e sensibilidade este pleito histórico da categoria e levem à
discussão em plenário, com a maior celeridade possível, o PL 2564/2020.
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