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Mensagem dos Presidentes
A Faculdade de Medicina da UFMG destaca-se como uma das melhores 

do Brasil, não apenas pelos avanços e peculiaridades do ensino que ofere-

ce, como também pela qualidade e volume de sua produção científica.

Dentro dessa realidade, fazia-se cada vez mais inexplicável e inaceitável 

o fato de ainda não haver realizado um encontro científico que tornasse 

possível apresentar, aos profissionais interessados, esse vasto material, em 

suas variadas nuances e facetas.

Assim, em meados de 2007, abraçamos essa idéia. Desde então inicia-

mos os trabalhos para que se concretizasse. Hoje lhes apresentamos seus 

resultados; O 1º Congresso de Saúde da UFMG.

Pela amplitude do material à nossa disposição, fez-se mister restringir 

o campo de abrangência do encontro ao tema central de PROMOÇÃO DA 

SAÚDE, nível de aplicação de medidas de saúde sabidamente mais eficiente 

no que diz respeito à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento dos agra-

vos, tanto coletivos como individuais em todo o mundo.

Afinal, “é melhor prevenir que remediar”. 

A Promoção da Saúde, a Proteção específica e o Diagnóstico e 

Tratamento precoces das doenças que acometem o ser humano constituem 

a essência da atenção do estudo da medicina e das ciências aplicadas à 

saúde, onde são constatados os melhores resultados em busca ou na manu-

tenção da saúde das comunidades ou das pessoas.

Buscamos, então, envolver em nosso Congresso não apenas profis-

sionais de reconhecido saber em suas especialidades, como também 

Departamentos de ensino, empresas com experiência em programas de 

saúde, o poder público através de Secretarias de Saúde, municipais e de 

estado, e outras entidades que exercem atividades correlatas de importân-

cia nesse campo, sempre perseguindo o objetivo de tornar cada vez melho-

res as condições de vida do ser humano, no mundo de hoje e no do futuro. 

Convidamos docentes da UFMG e de outras entidades de nosso Brasil, 

que, certamente, engrandecerão a qualidade de nosso evento. 

Não nos abstivemos, ainda, de providenciar atividades de lazer e con-

vívio social entre todos nós, como poderão comprovar na programação 

oficial apresentada nestes Anais. 

Realizamos, pois, um congresso vasto, com enfoque em Promoção de 

Saúde, multidisciplinar, contemplando áreas diversas do conhecimento em 

saúde, esperando que satisfaça sua ânsia de atualização e aquisição novos 

conhecimentos, somando-os aos muitos que já trazem consigo.

Assim, bom proveito.

Atenciosamente
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