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Eventos híbridos são eventos que reúnem 
características tanto de eventos presenciais 
quanto virtuais. Seja um evento presencial com 
transmissão ao vivo e que pode ser acompanhado 
por participantes online, seja um evento que 
proporciona um meio de interação entre os dois 
tipos de participantes, como um aplicativo, por 
exemplo. 
 
Todos os inscritos terão livre acesso tanto para o 
presencial, quanto para o evento digital. 
 
Todas as palestras e painéis serão gravados 
e ficarão disponíveis no site do evento pelo 
período de 4 meses. 

CONGRESSO HÍBRIDO 

Evento Presencial 

Evento Virtual 

Neste ano, realizaremos o primeiro congresso híbrido 
da história da Clínica Médica brasileira. 
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O 16º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e 6º Congresso 
Internacional de Medicina de Urgência e Emergência são uma 
Promoção da Sociedade Brasileira de Clínica Médica e da 
ABRAMURGEM.  

É o principal Congresso promovido pela SBCM e pela ABRAMURGEM, 
constituindo-se no fórum nacional mais importante para o encontro dos 
diversos profissionais que atuam na área da Clínica Médica, tanto 
aqueles que se dedicam ao ensino e a pesquisa nas universidades, 
como aqueles que desenvolvem atividades profissionais na área. 

A Clínica Médica é uma especialidade que atua nos mais variados 
cenários da assistência em diversos graus de dificuldades, 
principalmente com pacientes internados com múltiplas patologias, 
onde o clínico atua com desenvoltura e precisão. 

Serão abordados vários temas de interesse dos médicos que atuam na 
Clínica Médica e na Medicina de Urgência e Emergência em 
apresentações interativas e diversificadas. 
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1 
GINCAMED 

OS NÚMEROS QUE CONTAM NOSSA HISTÓRIA 
CBCM 2019 – Florianópolis - SC 

21 
OFICINAS 

2391 
TRABALHOS 
CIENTÍFICOS 

124 
PÔSTERES 

32 
CURSOS 

164 
PALESTRANTES 

MAIS DE 4.600 PARTICIPANTES 
Fonte: Attitude Promo Marketing e Eventos. 
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1 Dr. Antonio Carlos Lopes 

Presidente de Honra do Congresso 

César Alfredo Pusch Kubiak 
Vice-Presidente 
 
Fernando Sabia Tallo 
Tesoureiro 
 
Dra Carla Rosana Guilherme Silva 
Presidente da Comissão Executiva 
 
Dr. João Manoel Theotonio dos Santos 
Presidente da Comissão Científica 
 
 
 

Renato Delascio Lopes 
Assuntos Internacionais  
 
Frederico Molina Cohrs 
Educação Médica à Distância 
  
Edmar Batista dos Santos  
Marketing e Publicidade  
 
 

Dr. Abrão José Cury Júnior 
Presidente do Congresso 



. 

OBJETIVOS DO EVENTO 
Congregar os profissionais que 
fazem parte da SBCM, tanto do 
meio acadêmico, como do meio 
profissional; 

Abordar temas relevantes ligados 
ao desenvolvimento e 
aprimoramento dos profissionais 
da área;. 

Receber em torno de 2000 
participantes presenciais e mais 
de 3000 mil participantes 
virtuais, entre profissionais e 
estudantes. 

Buscar maior aproximação do 
meio acadêmico com o meio 
profissional. PR
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Divulgar trabalhos técnico-
científicos da área; 



A Cidade do Evento 
Campinas - SP 

Campinas também surpreende oferecendo, além de tudo, 
uma ótima qualidade de vida. Com mais de 1 milhão de 
habitantes, a cidade oferece comércio diversificado, amplas 
áreas verdes e inúmeros espaços de lazer, esporte e cultura. 
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Além disso, outros fatores contribuem para fazer de Campinas 
um destino surpreendente. Entre as 500 maiores empresas do 
mundo, 50 têm filiais em sua região metropolitana. E suas 
universidades estão entre as melhores do Brasil, o que se 
reflete diretamente na oferta de mão de obra altamente 
qualificada.  

A cidade possui logística privilegiada: rodovias modernas, 
um aeroporto de cargas, uma rede ferroviária que a conecta 
com o porto de Santos – o mais importante do continente – 
e uma das rodoviárias mais belas do país, com 100% de 
acessibilidade.  

Situada no coração de São Paulo, o estado mais 
desenvolvido do Brasil. Campinas vive o seu melhor 
momento em décadas, tanto no campo econômico 
quanto no social.  
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LOCAL DO EVENTO 
R. Mns Luís Fernandes de Abreu, 311 - Jardim do 

Lago Continuação, Campinas - SP, 13051-093 
INTERNET WI-FI 

CONFORTO TÉRMICO 

ESTACIONAMENTO 

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 

CONFORTO ACÚSTICO 



OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIOS 



Área de Exposição do evento presencial  
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LEGENDA  

Entrada Principal 

3 estandes 24m² 

3 estandes 20m²           

3 estandes 15m² 

3 estandes 9m² 
 

Auditórios 



PATROCINADOR DIAMANTE 
Estande de 24 m² com 
montagem básica em 
localização privilegiada 

20 Inscrições cortesia 

para o congresso e 12 
credenciais de expositor 

2 (dois) simpósios 
satélite de 30 
minutos cada. 

Logo em destaque no 
hotsite do congresso com 
hiperlink para o site do 
patrocinador 

Inserção da logo no 
material impresso do 
congresso 

Inserção do material 
impresso na pasta  
dos participantes  
(material fornecido pelo 
patrocinador) 

Logo na sinalização 
interna e externa do 
congresso 

Menção de agradecimento 

pelo mestre de cerimônias na 
abertura e no encerramento 

do congresso 

Banner rotativo no 
site do congresso 

Envio de 2 (dois) e-
mail marketing para o 
mailing do congresso 
(material fornecido pelo 
patrocinador) 
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Logo na plataforma 
digital do congresso Vídeo institucional entre as 

palestras (4 vezes)  

Área 2D dentro da 
plataforma de transmissão 
do congresso 

Todas as palestras serão gravadas e estarão à disposição dos inscritos no site do evento. 



Estande de 20 m² com 
montagem básica em 
localização privilegiada 

15 Inscrições cortesia 

para o congresso e 10 
Credenciais Expositor 

01 simpósio satélite  
de 30 minutos 

Logo em destaque no 
hotsite do congresso com 
hiperlink para o site do 
patrocinador 

Inserção da logo no 
material impresso do 
congresso 

Inserção do material 
impresso na pasta  
dos participantes  
(material fornecido pelo 
patrocinador) 

Logo na sinalização 
interna  do evento 

Menção de agradecimento 

pelo mestre de cerimônias 
na abertura e no 
encerramento do evento 

Envio de 1 (um) e-mail 
marketing para o mailing 
do evento (material 
fornecido pelo 
patrocinador) 
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Logo na plataforma 
digital do evento 

Vídeo institucional entre as 
palestras (3 vezes)  

Área 2D dentro da 
plataforma de 
transmissão do 
congresso 

Todas as palestras serão gravadas e estarão à disposição dos inscritos no site do evento. PATROCINADOR OURO 



Estande de 15 m² com 
montagem básica em 
localização privilegiada 

10 Inscrições cortesia 

para o congresso e 10 
Credenciais Expositor 

01 simpósio satélite  
de 15 minutos Logo em destaque no 

hotsite do congresso com 
hiperlink para o site do 
patrocinador 

Inserção da logo no 
material impresso do 
congresso 

Inserção do material 
impresso na pasta  
dos participantes  
(material fornecido pelo 
patrocinador) 

Logo na sinalização 
interna  do 
congresso 

Menção de agradecimento 

pelo mestre de cerimônias 
na abertura e no 
encerramento do 
congresso 
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Logo na plataforma 
digital do congresso 

Vídeo institucional 
entre as palestras 
 (2 vezes)  

Área 2D dentro da 
plataforma de transmissão 
do congresso 

Todas as palestras serão gravadas e estarão à disposição dos inscritos no site do evento. PATROCINADOR PRATA 



Estande de 9 m² com 
montagem básica em 
localização privilegiada 

5 Inscrições cortesia 

para o congresso e 5 
Credenciais Expositor 

Logo em destaque no 
hotsite do congresso com 
hiperlink para o site do 
patrocinador 

Inserção da logo no 
material impresso do 
congresso 

Inserção do material 
impresso na pasta  
dos participantes  
(material fornecido pelo 
patrocinador) 

Menção de 
agradecimento pelo 
mestre de cerimônias na 
abertura e no 
encerramento do 
congresso PR
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Logo na plataforma 
digital do congresso 

Vídeo institucional entre 
as palestras (1 vez)  

Área 2D dentro da plataforma de 
transmissão do congresso 

PATROCINADOR BRONZE Todas as palestras serão gravadas e estarão à disposição dos inscritos no site do evento. 
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O valor relativo aos estandes para a “Categoria Expositor”, será de acordo com o número do 
estande/planta, bem como de acordo com o valor do m², conforme especificado abaixo: 

O espaço só será confirmado após a assinatura do contrato. O pagamento poderá ser parcelado sem reajuste, 
sendo que o mesmo deverá estar quitado até o dia 10 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

EXPOSITOR 

INFORMAÇÕES COMERCIAIS 

Attitude Promo: 
Meri Mattos 

(48) 9 9127-4388 
comercial1@attpromo.com.br 

INVESTIMENTO 



Realização: 

www.clinicamedica2021.com.br 

Organização: 
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Local do evento: 


