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Editorial

Mensagem da Comissão Organizadora

Caros colegas Intensivistas,

A Sociedade Mineira de Medicina Intensiva (Somiti), dando continuidade à sua missão de contribuir para a forma-
ção médica, realiza o XIV Congresso Mineiro de Medicina Intensiva, no Minascentro, em Belo Horizonte. Tradicional-
mente, o maior evento da especialidade em Minas Gerais, por reunir profissionais de todas as especialidades envol-
vidas no cuidado do paciente crítico. O tema oficial deste Congresso “Mobilização precoce em cuidados intensivos 
e novos horizontes de segurança e qualidade”, bastante atual, reflete a preocupação com a segurança assistencial, 
tornando-a motivo de discussões e de elaboração de estratégias, visando a redução dos danos aos pacientes. 

A mobilização precoce do paciente crítico tem se mostrado eficaz, devendo ser estimulada em todas as uni-
dades de terapia intensiva. Nesse contexto, a discussão, a troca de informações e o debate entre os profissionais 
da área são essenciais para que a Medicina Intensiva mineira continue avançando. A realização concomitante 
do II Congresso Mineiro de Nutrição em Terapia Intensiva dá valor especial a este evento. 

Demonstrando a importância da equipe multiprofissional no tratamento intensivo, a grade científica envolve 
todas as atividades interdisciplinares. Médicos intensivistas, pediatras, neonatologistas, enfermeiros, fisiotera-
peutas, fonoaudiólogos, psicólogos, cirurgiões-dentistas, nutricionistas; terão seus principais temas debatidos 
em auditórios reservados, em um ambiente de abertura e diálogo. 

Profissionais de destaque mundial estarão presentes nos três dias de evento. São eles: o médico Andrés Esteban 
(Espanha), a enfermeira Carol Thompson (Estados Unidos) e os pediatras Alexandre Rotta e Jerry Zimmerman 
(ambos dos Estados Unidos) e Kanwaljeet Anand (Índia), o fisioterapeuta Miguel Gonçalves (Portugal), os médicos 
latino-americanos Guillermo Bugedo (Chile), Andrés Escobar (Colômbia), Daniel Godoy (Argentina), José Antônio 
Carmona (México), o médico Ricardo Matos (Portugal), e o enfermeiro Antônio José de Almeida (Portugal).

Além da atualização científica, Belo Horizonte oferece ótima oportunidade para reencontro com colegas, 
turismo, boa gastronomia e beleza histórica, que contam parte da história da nossa gente. Não medimos esforços 
para recebê-los, tornando os dias de evento, práticos, produtivos, agradáveis e positivos. Essa atividade, promo-
vida pela Somiti, visa atualizar os conhecimentos científicos, discutir questões relacionadas à defesa profissional 
e ao cuidado do paciente crítico.

A Medicina Intensiva Mineira desponta no cenário nacional, participe e agregue suas experiências nesse 
evento. Sua presença é imprescindível! 

Comissão Organizadora.


