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No Brasil, a Medicina de Urgência tem sido sistematicamente desprestigiada, a despeito dos alarman-
tes índices de mortalidade em emergências. Não raros são os prontos-socorros e unidades de emergência 
sem adequada qualificação técnica e profissional, refletindo diretamente sobre a efetividade de atendi-
mento, seqüelas e chances de sobrevida.

Neste cenário, a formação do clínico, especializado no atendimento de urgências, desempenha pa-
pel fundamental na readequação desta área fundamental de atuação tão relegada a segundo plano nos 
ambientes hospitalares. De forma pioneira e efetiva, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) 
vem trabalhando, ao longo dos últimos anos, por meio de seu Capítulo de Medicina Urgência, na tenta-
tiva de solidificar esta área de atuação da Clínica Médica, adequadamente reconhecida pela Associação 
Médica Brasileira (AMB) e Conselho Federal de Medicina (CFM) como instrumento de qualificação 
e melhoria fundamental da prática clínica nas unidades de emergência; esta  sociedade de forma ativa, 
pragmática e não meramente teórica ou romantizada,  tem  contribuído de forma efetiva para modificar a 
visão política em relação à formação do clínico emergencista. Dentro do seu compromisso em relação à 
busca pela excelência, criou o Centro de Capacitação em Medicina de Urgência, atividade ética e com-
promissada com  um dos paradigmas da SBCM, que é o seu compromisso social.

Iniciativas fundamentais com incentivo à criação de disciplinas de Medicina de Urgência nas facul-
dades, apoio e amplo espaço dedicado a este tema em seus congressos e, particularmente, a formatação 
de um título de área de atuação são apenas alguns dos relevantes papéis desenvolvidos pela SBCM no 
campo da Medicina de Urgência brasileira. 

As urgências e emergências são partes integrantes da Clínica Médica diária, da beira do leito e devem 
compor itens fundamentais do conhecimento dos profissionais que tenham uma visão holística e abran-
gente da prática médica. A SBCM foi a pioneira ao oferecer ao clínico brasileiro a qualificação por meio 
do título de Área de Atuação em Medicina de Urgência  e, mantendo o seu pioneirismo na área, agora 
inova com a criação de uma seção permanente em nossa revista, dedicada à publicação de artigos na área 
de Medicina de Urgência, contribuindo uma vez mais para a solidificação do conhecimento e eficiência 
de atendimento dos pacientes agudamente graves. 
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