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Editorial

JORGE LUIZ DA ROCHA PARANHOS
Presidente do Congresso

Caros colegas da Medicina Intensiva,

Ao publicar os trabalhos científicos apresentados no XVI Congresso Mineiro de Medicina Intensiva, que aconteceu de 6 
a 8 de junho, em Belo Horizonte, a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva - Somiti - cumpre mais uma etapa em sua missão. 
Fortalecemos o reconhecimento do trabalho em equipe e promovemos a capacitação para o atendimento seguro na terapia 
intensiva e emergência.

Por meio deste documento, compartilhamos o altíssimo nível científico vivenciado durante nosso evento. Durante os três 
dias desta edição, 1517 inscritos puderam interagir com mais de 15 palestrantes internacionais, além dos renomados convidados 
brasileiros que fortalecem, no dia a dia, o crescimento multiprofissional da medicina intensiva em nosso país. 

Agradecemos a todos que integraram a Comissão Organizadora deste evento, presidida pela gestora de qualidade da Somiti 
e vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência - Abramede MG, Maria Aparecida Braga.  Nos reunimos 
semanalmente na sede da Sociedade e nos empenhamos para oferecer o melhor em atualização e capacitação. Buscamos parceiros 
de destaque e escrevemos mais um capítulo no desenvolvimento da medicina intensiva em nosso estado.

Sabemos que quem participou do XVI Congresso Mineiro de Medicina Intensiva retornou ao seu local de trabalho detentor de 
novos conhecimentos que, uma vez aplicados, resultarão em uma assistência de mais qualidade para nossos pacientes. 

Parabéns a todos!

HUGO CORRÊA DE ANDRADE URBANO
Presidente da Somiti

Prezados intensivistas, 

A cada dois anos, a Somiti oferece aos profissionais que atuam na Medicina Intensiva: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e dentistas, um espaço de discussão científica sobre os principais temas da especialidade. 

Nossa preocupação maior é em entregar um evento com conteúdo capaz de ir além da atualização, levando para a realidade 
de cada um, conhecimento capaz de aprimorar a sua atuação com qualidade, segurança e humanização junto ao paciente crítico.

Neste ano, nossa programação teve como foco o tema: ‘Equipe: O Pilar do Cuidado Centrado no Paciente’. Assim, lembramos 
que a Somiti está de portas abertas. Somos inter e multiprofissionais. Acreditamos que com a integração do nosso trabalho 
seremos mais e melhor. 

Agradecemos a todos os departamentos da Somiti pelo trabalho realizado, permitindo a concretização do XVI Congresso 
Mineiro de Medicina Intensiva.

Convidamos para permanecerem conosco nas diversas ações já programadas para 2019. 

Vamos juntos, salvar vidas através do ensino!


