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Mensagem do Presidente do II Congresso SAMMG

Diferentes percepções e abordagens adotadas por médicos de distintas especialidades são observadas na 
prática da interconsulta, cenário em que a Medicina e seu principal objeto de estudo, o paciente, são segmen-
tados em porções cada vez menores de conhecimento. Ainda nessa linha, são formados especialistas extrema-
mente conceituados em cada tipo de doença. Mas, e o doente?

Não me interprete mal. A aquisição de todo o conhecimento médico por apenas um indivíduo torna-se tarefa 
utópica e portadores de afecções raras necessitam de profissionais que compreendam bem casos bastante es-
pecíficos para darem prosseguimento terapêutico adequado. 

No âmbito da educação médica, por outro lado, na qual estudamos para nos formarmos inicialmente generalistas, 
vivemos a era do encaminhamento. Aprendemos cada sistema anatomofisiológico  separadamente e nos faltam dire-
ções para podermos trilhar entre aspectos psicossociais e emocionais. A complexidade do paciente se contrapõe aos 
raros momentos em que somos cobrados a montar todo o quebra-cabeça, e apenas algumas peças nem sempre bastam.

Os Congressos da Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais surgiram em meio a essas refle-
xões, com o intuito de contribuir na integralização do conhecimento médico ao estudante de Medicina. Um 
dos braços do evento, a participação ativa dos congressistas no intercâmbio científico proporcionado no II 
Congresso SAMMG, é registrada neste suplemento. Fica aqui evidente a grande complexidade dessa jornada que 
avançou alguns passos nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2013.

Que essa iniciativa não se restrinja a apenas um evento. 
E o desafio de integrar continua. 

Leonardo Antunes Mesquita
Acadêmico do Curso de Medicina da Faculdade de Medicina da UFMG
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