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Editorial

XVI Semana Acadêmica de Medicina de Urgência da Faculdade de Medicina da UFMG 

A XVI Semana Acadêmica de Medicina de Urgência (SAMU) realizou-se no mês de dezembro de 2014 e consti-
tuiu-se em esforço de todos os alunos do décimo período da 139ª turma de Medicina da Universidade Federal de 
Minas Gerais, resultando nos trabalhos apresentados neste Suplemento da Revista Médica de Minas Gerais. 

A SAMU representa atividade complementar das disciplinas Internato de Urgências Clínico-Cirúrgicas e de Obs-
tetrícia e caracteriza-se pela apresentação e discussão de casos clínicos vivenciados pelo treinamento em serviço 
dos alunos na sua prática, sob supervisão docente. O realce do comprometimento social, do raciocínio clínico ou 
da estratégica cirúrgica, da nosologia prevalente, da abordagem clínica ou terapêutica reclama pela atenção e 
cuidado em sua caracterização e permite ampliar a visão da relação médico-paciente da identificação de normas 
de conduta ou de tomada de decisão que ultrapassa o estabelecido pela conduta usual. 

Constitui-se em momento de reflexão crítica sobre o conhecimento, com base no treinamento e na prática sob 
supervisão, na experiência discente sob orientação experimentada e que integra conhecimento, instiga a busca 
de novas experiências em situações semelhantes vivenciadas em outras situações e em outros locais e torna a 
educação transgressora, capaz de libertar do usual, casual e empreende pela criação transformadora. A vivência 
em casos clínicos instigantes representa a forma mais simples e inicial do aprendizado médico e segue-se pela atu-
alização e comparação do conhecimento para que se possa entender o conhecimento disponível e projetá-lo para 
seu uso útil, pertinente, prático, ajuizado, capaz de aprimorar a atenção médica técnica, humanista e humanitária. 

A UNIMED-BH merece especial agradecimento por concretizar, por intermédio de seu apoio financeiro, a pu-
blicação dos trabalhos apresentados na SAMU pelos vários grupos de oito alunos em que a turma foi dividida para 
a missão de apresentar os casos clínicos e atualizar o conhecimento como em congresso. Isso trouxe experiência 
em relação à capacidade de resumo, compactação de conhecimento e sua exposição de forma prática e esclare-
cedora.

Essa experiência especial certamente contribuiu para a evolução de todos, capaz de permitir aferir o valor da 
análise criteriosa da prática e de sua crítica contínua, tarefas fundamentais para a atualização médica por toda a 
vida profissional.
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