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MENSAGEM DA COMISSÃO ORGANIZADORA

Primeiramente gostaria de parabenizar todos os colegas que se de-
dicaram para a realização da Semana de Medicina de Urgência, cujo 
trabalho produziu os ótimos artigos que foram debatidos nas palestras 
e constam nessa publicação.

A medicina é uma das mais antigas profissões, constituída pelo 
saber cientifico e a arte de avaliar e decidir sempre em favor do pa-
ciente. Nos últimos anos com todo o desenvolvimento de tecnologia 
presenciamos o lançamento de centenas de artigos científicos todos 
os meses, sejam textos originais, revisões, relato de casos, etc. A infor-
mação nunca esteve tão acessível aos profissionais médicos, podemos 
acessar de um aparelho móvel os mais relevantes jornais assim como 
os tratados das diferentes áreas.Nessa conjuntura é de suma importân-
cia saber como ler a informação cientifica e como extrair os pontos 
relevantes a serem levados a beira do leito. O melhor processo para 
se entender um trabalho é se envolvendo no seu processo de criação 
que foi o grande beneficio da Semana de Medicina de Urgência. Nesse 
processo aprendemos a avaliar um trabalho que tenha relevância para 
ser citado, percebemos que existem diversos pontos de vista sobre to-
dos os assuntos e que com trabalhos de uma mesma revista pode-se 
defender teorias completamente diversas.

A Semana de Medicina de Urgência propiciou uma convivência 
entre a turma, que teve de se organizar nas mais diferentes demandas 
que um evento cientifico exige, como patrocínio, reserva de espaço, 
convite de profissionais para o debate dos diversos temas de medici-
na de urgência abordados, etc. Essa atividade enriqueceu de maneira 
acentuada o Internato de Medicina de Urgência da turma de medicina 
132 e acredito que nosso mecanismo de filtrar as informações rele-
vantes da literatura médica tenha sido aperfeiçoado nesse processo 
de criação.

Por fim gostaria de agradecer o Professor Enio Pietra pela sua dedi-
cação e entusiasmo com o ensino da medicina e a Suzana e Piedade 
Pela paciência que tiveram em nos suportar nesse trabalho.

Uma boa leitura a todos,

MARCELO GOMES DE ALMEIDA
Coordenador da Comissão Organizadora
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