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É com imensurável prazer que a Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica Dr. Cláudio José Pinto Carvalho, da Universidade 

Federal de Juiz de Fora – campus avançado Governador Valadares, e a Liga Acadêmica de Clínica Cirúrgica da 

Universidade Vale do Rio Doce, apresentam os anais do I Congresso de Cirurgia do Leste Mineiro (I COCILM). 

Os cursos de Medicina são uma realidade recente na região Leste de Minas Gerais. Promover um evento de 

dimensões como o I COCILM foi uma aposta incerta; mas revelou-se um tiro certeiro. Recebemos 200 acadêmicos, 

médicos residentes e cirurgiões das mais diversas cidades, que lotaram o auditório da Casa do Médico, em Governador 

Valadares, por três dias: 24, 25 e 26 de outubro de 2019. Com uma programação diversa e abrangente, palestrantes 

importantes nos cenários local e nacional, mesas redondas e discussões de casos clínicos, não restam dúvidas de 

que cumprimos o nosso objetivo: contribuir para o fortalecimento da comunidade acadêmica regional e tornar 

definitivamente a cidade de Governador Valadares uma referência em ensino, pesquisa e extensão: os pilares das 

nossas Ligas e das nossas Universidades.

Os anais aqui apresentados refletem o respeito e a consideração da Comissão Organizadora do I COCILM por todos os 

acadêmicos e médicos dos mais diversos interiores de Minas Gerais e de outros estados, que expuseram seus trabalhos 

desenvolvidos, algumas vezes em condições desfavoráveis e incertas; os casos raros e desafiadores encontrados em 

seus serviços e a brilhante capacidade de driblar adversidades para proporcionar o melhor cuidado aos seus pacientes.

A Comissão Científica recebeu mais de 120 trabalhos e selecionou 54 para serem contemplados em forma de pôster 

durante o evento, e aqui publicados. Esperamos que esse material seja o primeiro de muitos e que sirva de incentivo 

para o fortalecimento acadêmico e científico da comunidade médica local, e para o desenvolvimento de aprendizado 

médico como um todo.

Agradecemos aos nossos professores orientadores, Dr. Emerson Ramos Lopes e Dr. Emerson Silveira de Araújo, sem 

os quais nada disso seria possível; e a todos os ligantes que fizeram esse grandioso evento acontecer.

O I COCILM foi um sucesso completo, e esperamos que este evento crie raízes e gere grandiosos frutos.

Cordialmente,
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