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Mensagem do Presidente

É com grande satisfação que, em nome da Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais (SAMMG), 
dou as boas-vindas a esta I Jornada de Emergências Clínicas e Cirúrgicas no Pronto Atendimento. Este evento que, 
feito tradicionalmente em modelo presencial, ganha novas formas diante do cenário de pandemia que marcou o ano 
de 2020. Mostra, assim, a capacidade de nossa Sociedade em se reinventar diante das adversidades e responde aos 
anseios dos associados em terem acesso a um conteúdo médico de excelência e a realizarem uma produção científi ca 
mesmo em meio a uma quarentena e uma demanda de distanciamento e isolamento social.

Ademais, marca uma nova forma de trabalho e contato entre a SAMMG e os acadêmicos do estado, deixando 
como legado a abertura para possibilidades e atividades até então não desenvolvidas pela Sociedade.

O evento todo foi feito com muito carinho e esmero por parte dos mais de 200 voluntários que trabalham na 
SAMMG anualmente e que se envolveram com a organização da Jornada, direta ou indiretamente. Além deste 
time, os palestrantes e médicos avaliadores foram cuidadosamente selecionados para garantir a alta qualidade dos 
trabalhos aprovados e uma disposição de palestras que proporcionasse ao participante o contato com o que há de 
mais atual dentro da medicina de emergência.

Por fi m, agradeço aos patrocinadores e apoiadores que tornaram o evento possível, destacando um agradecimento 
especial à Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais 
(CRM-MG) e ao Sindicato dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG), essas três entidades que caminham ao 
lado da SAMMG e nos apoiam nos mais diversos projetos e com as quais podemos, através do apoio, ir ainda mais 
longe.

Tenho certeza que essa I Jornada proporcionará uma grande contribuição à formação dos 940 participantes, 
advindos dos diversos rincões do estado de Minas Gerais e também de outras unidades da Federação, e dos 20 
acadêmicos que tiveram seus trabalhos aprovados. Desejo a todos um grande evento!


