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Editorial

24/S7

Mensagem do Presidente

O 3º Congresso Nacional de Saúde, promoção da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas 
Gerais, realizado entre os dias 03 e 05 de setembro de 2014, foi resultado do esforço de professores, técnicos- ad-
ministrativo em educação e alunos, com participação dos três cursos da faculdade (Medicina, Fonoaudiologia 
e Tecnologia em Radiologia). 

Teve como objetivo retratar e discutir os mais variados temas relacionados à  contemporaneidade quanto aos 
problemas da saúde, além da identificação de soluções e de propostas para nosso país. 

A programação do Congresso, tendo por tema central, Cenários da Saúde na Contemporaneidade, foi com-
posta por oito eixos temáticos e um eixo transversal:

 ■ Eixo Temático 1 – Atividades de ensino, pesquisa e extensão na área da Saúde;
 ■ Eixo Temático 2 – Desafios na gestão das Instituições de Saúde;
 ■ Eixo Temático 3 – Formação de Médicos e Mercado de Trabalho;
 ■ Eixo Temático 4 – Multifaces da Violência: realidade e enfrentamento / 1º Simpósio Internacional de 

Saúde e Psicanálise;
 ■ Eixo Temático 5 – Bioética, ética e profissionalismo;
 ■ Eixo Temático 6 – Tecnologia e Inovação a Serviço da Saúde;
 ■ Eixo Temático 7 – Doenças Emergentes, Reemergentes, Degenerativas e Promoção da Saúde;
 ■ Eixo Temático 8 – Atenção Primária, Secundária e Terciária na Saúde.

O Congresso apresentou também dois simpósios: 
 ■ 1º Simpósio Internacional de Educação em Saúde
 ■ 1º Simpósio Internacional de Saúde e Psicanálise

Considerando a importância da multidisciplinaridade, os palestristas de alta qualificação, tinham formação 
diversificada: médico, fonoaudiólogo, radiologista, enfermeiro, tecnologia da informação, psicanalista, psicólo-
go, biólogo, odontólogo, cientista político, computação, demógrafo, filósofo e advogado, entre outros.

A organização do Congresso foi centrada no seguinte tripé:
a. Caráter multidisciplinar das atividades cientificas, apresentando questões de ordem teórica e de ordem da 

prática, com foco na humanização do exercício profissional.

A palavra síntese do Congresso para os alunos que exerceram a função de secretário de mesa da pro-
gramação cientifica, segundo a coordenação da atividade, foi “humanização”.

b. Caráter acadêmico, uma vez que foi assegurada a participação dos estudantes de graduação dos três cursos da 
Faculdade (Medicina, Fonoaudiologia e Tecnologia em Radiologia), e dos três Diretórios Acadêmicos (DAs), 
com participação na organização e na execução do Congresso, inclusive na qualidade de secretários de mesa. 

Foi significativa a participação dos alunos enquanto congressistas. O Congresso assumiu ainda a fun-
ção de propiciar a integralização de créditos para alunos do curso de medicina, ou seja possibilitou a equiva-
lência para o currículo atual.
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c. Integração da comunidade da Faculdade de Medicina, por meio da  organização, execução e avaliação do 
Congresso, com a participação dos docentes, discentes e técnicos- administrativo em educação, o que pro-
piciou uma ação de fato coletiva.

“Deveria acontecer todo ano! Modificou o clima da
Faculdade. Trouxe vida à nossa instituição.”
[Exemplo extraído de uma ficha de avaliação]

O público de inscritos foi de 1165 pessoas, entre professores, técnicos em saúde e alunos, vinculados ás áreas 
pública e privada, bem como as organizações da sociedade civil. Os congressistas foram originários de Belo 
Horizonte, interior de Minas Gerais, e de seis estados do país (Santa Catarina, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Bahia).

 Os resumos que compõem a presente publicação, em sua maior parte, tiveram sua origem em trabalhos de 
iniciação científica, de mestrado e de doutorado. Esses trabalhos foram desenvolvidos por alunos e professores 
de diversos cursos da área de Ciências da Saúde Humana, tanto da Faculdade de Medicina da UFMG, como de 
outras instituições de ensino superior do estado de Minas Gerais e outros estados do país.

A Revista Médica de Minas Gerais, entendendo a importância dos trabalhos apresentados durante o congres-
so, se manifesta como o instrumento de valorização do esforço dos participantes que o engrandeceram por meio 
de suas apresentações.
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