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Mensagem da Comissão organizadora

Caros(as) Colegas Intensivistas,

Estivemos nos últimos 8 meses preparando o XI Congresso Mineiro 

de Terapia Intensiva. Nesta edição contamos com o especial apoio da 

AMIB, AMMG, CRM-MG e Unimed-BH, além dos patrocinadores que nos 

prestigiaram. O tema central do Congresso são os Cuidados Paliativos 

na Terapia Intensiva, tema recorrente no dia-a-dia de cada um de nós, 

principalmente com o envelhecimento acelerado de nossa população.

Contemplamos todas as especialidades envolvidas no cuidado do 

paciente grave: médicos intensivistas adulto, pediatras e neonatologis-

tas, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas e psi-

cólogos. Cada especialista terá amplo espaço para se atualizar e com 

condições especiais de participação para os sócios quites da Somiti. 

Temos visto com o nosso crescimento ao longo dos últimos anos que 

quanto mais fortalecemos a Somiti como nossa representante, melhores 

condições conquistamos para o nosso exercício profissional.

Estamos repetindo uma fórmula vitoriosa, que já está sendo repeti-

da em todo Brasil: no primeiro dia teremos as atividades multiprofissio-

nais e interdisciplinares no grande auditório Topázio do Minascentro, 

com temas de interesse de todas as especialidades que compõem o 

universo da Terapia Intensiva. Neste primeiro dia teremos novamente o 

prazer de contar com o Prof. Andrés Esteban falando sobre o tema cen-

tral do Congresso, além de outras palestras de grande interesse. Nos 

dois dias subsequentes, cada especialidade terá um auditório reservado 

para desenvolvimento de suas atividades.

Os temas e palestrantes de cada especialidade foram cuidadosa-

mente escolhidos para trazer aos participantes o que há de mais atual e 

com grande aplicação clínica nas atividades diárias.

E para comemorar este grande momento de congraçamento da 

nossa especialidade organizamos uma confraternização no restaurante 

Esopo (estrada para Nova Lima) onde esperamos reunir (por adesão, 

em condições especiais para sócios da SOMITI) os palestrantes e con-

gressistas para festejarmos mais um ano de vitórias e conquistas.

Agradecemos o apoio de todos que nos prestigiaram com suas con-

tribuições pessoais, apoio e patrocínios.

Esperamos que você, colega intensivista de todas as especialidades 

prestigie o nosso XI Congresso, bem como nossas atividades sociais, já 

que esta é uma oportunidade ímpar de nos encontrarmos mais uma vez.
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