EDITORIAL

H

á vinte e dois anos, o Departamento de Clínica Médica da FMRP organizou e fez publicar um suplemento da revista MEDICINA sobre “Medicina de
Urgência”, cujos editores foram os Profs. João
Terra Filho e Júlio Cesar Voltarelli.
O crescimento da importância das Urgências e Emergências, ocorrido desde então, foi enorme, determinado por diversas razões. O progresso
técnico e científico ampliaram, em particular, as
possibilidades da prática em Urgências e Emergências Clínicas, criando as bases para que a área se
firmasse como especialidade, com um corpo próprio de conhecimentos e características peculiares
de prática.
No caso do Brasil, essa magnificação de importância foi potenciada pelas rápidas mudanças
ocorridas na sociedade. Assim é que o incremento
da expectativa de vida, observado em anos recentes, vem fazendo crescer, na população, o contingente de idosos , mais sujeitos a riscos de diversas
condições, inclusive de quadros agudos, que implicam em atendimento de urgência. A sociedade,
na medida que se organizou no clima da liberdade
instalada no País, nas duas últimas décadas, passou a reclamar facilidade de acesso aos serviços
de saúde e se tornou mais exigente quanto à qualidade dos mesmos. Com freqüência, e compreensivelmente, as áreas de atendimento de urgências é
que constituem alvos de tais reivindicações, as
quais, por sua vez, são fator importante a moldar
as políticas oficiais de atendimento médico.

O Departamento de Clínica Médica da
FMRP, ciente de que o envolvimento com a aplicação prática do conhecimento que gera e transmite é condição para o adequado desempenho de
suas responsabilidades acadêmicas, tem procurado ampliar suas atividades na área de Medicina
de Urgência. Essa disposição conduziu à decisão,
tomada há alguns anos, de se admitir um docente
com a atribuição de desenvolver um projeto acadêmico na Unidade de Emergência do
HCFMRPUSP, harmonizando ensino, pesquisa e
assistência. Os primeiros resultados dessa iniciativa já são reconhecíveis.
De novo, reconhecendo sua responsabilidade nas atividades de Urgências e Emergências Médicas, no âmbito acadêmico, o Departamento de
Clínica Médica, como parte das comemorações do
seu cinqüentenário, neste ano de 2004, decidiu
publicar nova e atualizada coletânea de tópicos
sobre o tema. Tendo, como editores, o Prof. Dr.
André Schmidt, da Divisão de Cardiologia, e o Prof.
Dr. Antonio Pazin Filho, docente responsável pelas atividades do Departamento na Unidade de
Emergência do HCFMRP, a obra é oportuna e certamente se constituirá em fonte valiosa de informações para estudantes e médicos envolvidos com
Urgências e Emergências em Clínica Médica.
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