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Editorial

Semana Acadêmica de Medicina de Urgência (SAMU) da Turma Guimarães-Rosa, 138ª  
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais

É com entusiasmo que os acadêmicos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Turma 
Guimarães-Rosa compartilham com os leitores da prestigiada Revista Médica de Minas Gerais mais um suplemento.

São relatados, neste suplemento, os casos clínicos e suas respectivas revisões de literatura, que instigaram todos os 
alunos e seus docentes e preceptores sob vários aspectos, sejam éticos, epidemiológicos, sociais, de organização do 
sistema de saúde ou da abordagem clínico-terapêutica e que foram apresentados durante a XV SAMU. 

Essa jornada acadêmica ocorreu nos dias 18 e 19 de junho de 2014, sob a organização e promoção do corpo docen-
te dos internatos de Emergências Clínico-Cirúrgicas e Obstétricas e do corpo discente do décimo período, 138ª Turma 
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. 

A proposta da SAMU, ao possibilitar aos acadêmicos a identificação e a reflexão de desafios epidemiológicos, fisiopa-
tológicos, clínicos, diagnósticos, terapêuticos, preventivos, profiláticos, éticos e psicossociais que envolvam a atividade 
na prática da urgência e emergência, é permitir a crítica e a criação transformadora para o desenvolvimento pedagógico, 
em que os problemas de saúde brasileiros são realçados e questionados como podem ser enfrentados e superados.

A partir desta publicação, espera-se que os leitores também possam aprofundar suas reflexões sobre os desafios 
enfrentados por pacientes, familiares e cuidadores e possam também participar do processo de desenvolvimento da 
sociedade brasileira com propostas efetivas para sua evolução. 

As situações a que os estudantes foram submetidos variaram, por exemplo, de urgências/emergências cirúrgi-
cas (lesão cervical por linha de cerol e controle de danos), gineco-obstétricas (óbito fetal em gestações múltiplas; 
crescimento intrauterino restrito e tabagismo; leucemia mieloide aguda em gestante; parada cardiorrespiratória em 
gestante; prolapso de cordão pós-amniotomia em trabalho de parto pré-termo; colecistite aguda na gravidez; infecção 
puerperal; e choque hipovolêmico em gestante droga-adicta) a clínicas (dor torácica; intoxicação por vitamina D; cho-
que refratário associado à bradicardia; síndrome da veia cava superior; e parada cardiorrespiratória por tromboembo-
lismo pulmonar). Vários foram, portanto, os desafios enfrentados e que resultaram em ampla discussão de estratégias, 
modos de agir, com perseverança que obstina; cumplicidade que conspira; e coragem, que age. 

 Nossos agradecimentos a todos os pacientes e seus familiares que, generosa, espontânea e confiantemente, com-
partilharam suas histórias em momentos tão frágeis de suas vidas. Agradecemos também ao Dr. Samuel Flam, diretor 
da UNIMED-BH, pelo apoio financeiro que tornou possível esta publicação. Foi fundamental o apoio e o empenho 
de nossos preceptores nos campos de práticas clínicas e de suas equipes; e engrandecedora a participação, em dis-
cussões, palestras e seminários, dos Drs. José Mauro Morais, Antonio José Daniel Xavier, Antonio Fernandes Lages, 
Samuel Flam, Luiz Carlos Molinari, Joel Edmur Boteon e Luciana Diniz, com grande contribuição a partir de suas ex-
periências humanas e profissionais, para o incremento de nossa formação acadêmica. Aos avaliadores e debatedores 
das apresentações dos casos clínicos: Milena Soriano Marcolino, José Carlos Serufo, Alamanda Kfoury Pereira, Eura 
Martins Lages, Kennedy Martines de Oliveira, somos gratos. Ao Prof. Tarcizo Afonso Nunes, agradecemos pela doação 
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dos livros didáticos para as premiações. Aos colegas de turma, a gratidão pelo esforço em se doarem aos pacientes, 
em momento crítico de vida, em que lutavam pela própria sobrevivência; por se superarem em seus relatos; pela reda-
ção caprichosa dos artigos; e pelo prestígio da presença no evento. 

É vital destacarmos a importância do Prof. Enio Roberto Pietra Pedroso como mentor, entusiasta e “mola mestra” 
que fez toda a engrenagem funcionar.
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