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Mensagem da Coordenadora do IV Congresso SAMMG

Prezados Colegas, Palestrantes e Patrocinadores

Em nome da Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais (SAMMG) e de toda a Comissão Orga-
nizadora, gostaríamos de agradecer a participação de todos no IV Congresso SAMMG, que ocorreu entre os 23 
e 25 de outubro de 2015. 

Dando continuidade ao imenso sucesso atingido nas três edições anteriores, o tema do IV CONGRESSO 
SAMMG foi: “MEDICINA: O Desafio de Integrar”. Neste ano, ofereceremos ampla programação científica e cul-
tural, integrando as mais diversas áreas da Medicina e utilizando diferentes estratégias para obter tal intuito. 
Contamos com as seguintes atividades, que ocorreram simultaneamente, ministradas por 86 palestrantes: seis 
salas multidisciplinares, abrangendo conferência, tema livre, mesa redonda, simpósio e caso clínico; seis cursos 
práticos; sete sessões médico-culturais; um workshop; duas oficinas, além da apresentação de 50 pôsteres. Isso 
visando oferecer aos congressistas as mais diversas formas de conhecimento, atualização e experiência.

Durante o congresso, tivemos a presença ilustre de um grande mestre, o Dr. Celmo Celeno Porto, que apre-
sentou a palestra “Semiologia e a Medicina no Século XXI” e que participou da primeira edição do Curso de 
Técnicas Semiológicas. Contribuindo, dessa forma, com toda sua experiência e carinho nessas atividades. Gos-
taríamos de agradecer a presença e toda a boa vontade desse grande médico. 

Além disso, mais de 200 trabalhos foram inscritos, sendo selecionados os 56 aqui publicados. Para tanto, 
contamos com a participação de 31 avaliadores na seção de pôsteres e temas livres, entre acadêmicos e profis-
sionais da área da saúde. 

Graças à participação de todos os colegas, os colaboradores e os patrocinadores, conseguimos tornar o nos-
so congresso ainda mais coeso, inovador, produtivo e agradável. Por isso, agradecemos a participação de cada 
um nesse evento.

Aguardamos a sua presença no próximo congresso!

Thais Ap. Reis Lage
Coordenadora Científica de Trabalhos do IV Congresso SAMMG
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