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editorial

Nos dias 14 e 15 de setembro de 2018, na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, foi realizado o nosso II
Congresso Médico-Acadêmico da UNIPAC/JF, concomitante à I Jornada de Psiquiatria e Saúde Mental da Zona da Mata
Mineira.
O evento é resultado de um extenso trabalho da comissão organizadora do evento, iniciado em abril de 2018, cujo
ápice se deu em setembro e que, agora, tem sua conclusão na formulação deste suplemento.
Desde sua idealização, o II Congresso Médico-Acadêmico propunha-se ser um espaço de interação entre a
prática - vivida pelos colegas profissionais da área médica e da saúde - e a teoria - parte do cotidiano dos acadêmicos.
Compreendemos que a simbiose entre ambos os universos é fundamental para a excelência na formação de profissionais,
capacitados a enfrentar os desafios diários da área da saúde - especialmente em um país onde há notável descaso na
gestão pública dos recursos voltados ao setor.
Essa interação teve como cerne as generalidades das ciências médicas - em uma passagem por todas as grandes
áreas - além dos debates éticos e da imersão da realidade médico-paciente. Ao se pensar no acadêmico de medicina,
devemos compreender o desafio em preparar uma geração de profissionais que entrarão em um mercado competitivo,
exigente e que prioriza os números em detrimento da qualidade da conduta médica. A formação do jovem médico
deve ser pautada na exigência e na excelência nas áreas gerais, assim como no comprometimento ético e profissional
para com o paciente. Nosso objetivo foi fornecer referenciais para a construção de um conhecimento crítico entre as
múltiplas possibilidades e rumos que a carreira do profissional pode seguir.
Gostaríamos de expressar nossos agradecimentos à Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC), sobretudo
a seus profissionais e colaboradores, representadas pelas pessoas do Dr. Narciso Francisco Pazzinato - Diretor do Curso
de Medicina da FAME-JF e Dr. Cézar Carvalho Esteves - Coordenador do Curso de Medicina da FAME-JF, pelo apoio
e assistência prestados ao longo de toda nossa trajetória. Aos membros da nossa Comissão Organizadora, Comissão
Científica, do Núcleo Docente e do Núcleo Discente, que não mediram esforços para que tudo desse certo antes,
durante e depois do evento. Aos avaliadores dos trabalhos científicos apresentados, que dedicaram seu tempo e atenção
em ouvir e contribuir para a seleção dos trabalhos que compõem essa edição. E por fim, mas não menos importantes,
aos nossos queridos e estimados palestrantes que disponibilizaram seu tempo, conhecimento e fala para contribuir na
formação de futuros colegas e sem os quais o evento não poderia ter acontecido.
Os trabalhos que compõem esse volume representam a seleção minuciosa de diversos temas das generalidades
médicas, dentre as dezenas que foram submetidas à avaliação de nossa Comissão Científica. Gostaríamos de agradecer
a todos aqueles que enviaram seus trabalhos e parabenizar aos autores e autoras cujos textos estão presentes nas
páginas desta Revista. Esperamos que essa oportunidade possa fomentar em vocês a vontade pela pesquisa das ciências
da saúde em prol do avanço técnico na arte da cura e do alívio das angústias humanas.
Juiz de Fora, abril de 2019.
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