
 

XXIV Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva – CBMI 2019 
 

  Fortaleza, Brasil – de 07 a 09 de novembro de 2019  
 
 

O maior congresso de medicina intensiva da América Latina, o 24º Congresso 
Brasileiro de Medicina Intensiva – CBMI, está de volta à Fortaleza. O evento 
acontece entre os dias 07 a 09 de novembro no Centro de Eventos do Ceará. 
Organizado pela AMIB – Associação de Medicina Intensiva Brasileira.  

O CBMI 2019 reunirá cerca de 3.000 participantes e traz discussões essenciais para o dia a 
dia nas UTIs, que serão conduzidas por mais de 250 palestrantes brasileiros e 27 grandes 
nomes internacionais.  

A programação científica tem como finalidade fomentar a busca por inovação e por novas 
abordagens terapêuticas dentro dos principais temas:  
 

o Cardiointensivismo 

o Cirurgia de Alto Risco 

o Cuidados Paliativos 

o Enfermagem 

o Fisioterapia 

o Gestão de Alta Performance 

o Infecção 

o Monitoração Hemodinâmica 

o Multidisciplinar 

o Neonatologia e Pediatria 

o Neurointensivismo 

o Nutrição 

o Oncologia 

o Sedação 

o Sepse 

o Traumas e emergências 

o Ventilação Mecânica  

 

Os eixos temáticos fazem parte da grade de terapia intensiva em adultos, pediatria, 
neonatologia e da grade multidisciplinar. Serão mais de 120 sessões divididas em formatos 
diversos como casos clínicos, sessões temáticas, conferências e sessões pró e contra. 
 
Além da extensa programação, a AMIB acaba de divulgar nove cursos pré-congresso que 
acontecerão no dia 06 de novembro além de realizar sessões especiais para apresentação 
de casos clínicos e temas livres. 
 
Aproveite a oportunidade de troca entre colegas de todo o País e inscreva-se!  

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 07 a 09 de novembro de 2019 
Local: Cento de Eventos do Ceará  
Inscrições: http://www.amib.org.br/cbmi2019/  

 
Cursos pré-congresso CBMI 2019 
 

1. Atualização em Hemodinâmica 

2. Atualização em Neurointensivismo 

3. Atualização em Ultrassonografia em UTI 

4. Atualização em Ventilação Mecânica 

5. Atualização em Ventilação Pulmonar Mecânica Pediátrica e Neonatal 

6. Atualização no Diagnóstico de Morte Encefálica 

7. Humanização em Cuidados Intensivos 

8. Fundamentos de Medicina Intensiva para acadêmicos 

9. Atualização no Cuidado do Potencial doador de Orgãos para Transplantes 

 
Inscrições: https://www.amib.org.br/cbmi2019/cientifico/cursos-pre-congresso/ 
 
 
 
 
 
 


