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CONGRESSO
IV CURSO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA
AVANÇADA E IV CURSO DE ENFERMAGEM
EM ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO SED CHD HGRS
O IV Curso de Endoscopia Digestiva Avançada e IV Curso de Enfermagem em Endoscopia Digestiva é uma nova
edição de um evento de referência do SED CHD do HGRS,
comemorando o quadragésimo primeiro aniversário desta
importante unidade em assistência e ensino da terapêutica
endoscópica avançada do Estado da Bahia. Esta nova edição irá continuar a mostrar a importância do tratamento
endoscópico nas mais diversas patologias do sistema digestório.
Faremos este evento de 22 e 23 de outubro de 2021,
sendo que o primeiro e segundo dias teremos assuntos
teóricos, através de mesas redondas, miniconferências e
apresentação de vídeos. No segundo dia, teremos o evento paralelo da enfermagem, mostrando a sua importância,

os mais diversos processos de rotina e segurança para o
paciente e na realização dos exames em um serviço de
endoscopia digestiva. No terceiro dia, sábado no turno
da manhã, teremos apresentação de casos ao vivo, realizados no SED CHD do HGRS e com imagens transmitidas
para hotel do evento. O nosso objetivo é mostrar como
diagnosticar e tratar endoscopicamente as afecções gastrointestinais.
Teremos a presença de diversos colegas especialistas
na área da endoscopia digestiva, os quais irão abrilhantar o nosso evento. Mas, a participação de todos será
fundamental para o sucesso do nosso curso. Sejam bem
vindos, estamos formatando e organizando com muito
cuidado a nossa grade científica e tudo que é necessário
para um grande encontro de colegas e especialistas na
área da endoscopia digestiva terapêutica.
Até outubro! Esperamos por vocês !
Comissão Científica

HOSPITAL ROBERTO SANTOS
Inaugurado em 5 de março de 1979, o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) é o maior hospital público do Estado
da Bahia, com 640 leitos. O HGRS é um hospital de grande
porte, de alta complexidade, terciário e de caráter assistencial. É também de ensino, certificado pelos Ministérios
da Saúde e da Educação.
Serviço de Endoscopia Digestiva e Centro de Hemorragia Digestiva (SED-CHD) Prof. Dr. Igelmar Barreto Paes.
Com o objetivo de oferecer assistência especializada de qualidade, formar profissionais com o programa de Residência
Médica e estimular a pesquisa nas áreas de Gastroenterologia e Hemorragia Digestiva, o SED foi criado em outubro
de 1980 pelo médico Igelmar Paes. Na ocasião, a unidade se
destacou como um dos primeiros serviços no País com grande experiência em esclerose das varizes de esôfago.
Novas técnicas
Mais tarde, o Serviço de Endoscopia Digestiva passou a
oferecer exames de colonoscopia e, posteriormente, de
Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE),
procedimento para diagnosticar problemas do fígado, vesícula biliar, dutos biliares e pâncreas.

Nos últimos nove anos, o serviço incorporou novas técnicas,
como ecoendoscopia, cápsula endoscópica e enteroscopia,
tornando-se referência no serviço público de endoscopia
em terapêutica endoscópica. Em 1998, foi inaugurado o
Centro de Hemorragia Digestiva (CHD), um marco na assistência de pacientes com hemorragia digestiva.
Referência em formação
Atualmente o SED-CHD também é referência na formação
de profissionais médicos nas áreas de gastroenterologia e
endoscopia digestiva, por meio do programa de Residência Médica, e publica anualmente, nos congressos da especialidade, trabalhos científicos relacionados às afecções
do aparelho digestivo.
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LOCAL DO EVENTO

SALVADOR
Além de apresentar alguns dos mais belos cartões
postais do país, Salvador é conhecida pela sua diversidade cultural, gastronômica e turística. Fundada em
1500, foi a primeira capital do Brasil. A cidade apresenta uma grande extensão costeira, com belas praias e
muitas opções de turismo e lazer, além de variadas atividades culturais. Tem hoje aproximadamente 3,8 milhões de habitantes. A capital baiana é a maior cidade
do Nordeste do Brasil e possui uma forte referência em
termos de gastronomia, música e por seu conjunto arquitetônico histórico, passou a fazer parte do roteiro de
sucesso de grandes eventos nacionais e internacionais,
sendo hoje um dos principais destinos brasileiros para
o turismo de negócios.
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LOCAL DO EVENTO

Um símbolo da hotelaria nacional
no centro de Salvador
O Wish Hotel da Bahia foi tombado como Bem Cultural
do Estado em 2010. O hotel reúne mais de 350 obras de
arte e foi considerado referência da arquitetura modernista brasileira.

O lendário Hotel da Bahia, reaberto em 2013 como
Wish Hotel da Bahia, é um lugar repleto de obras de arte
e sofisticação. O projeto original, da década de 50, é referência da arquitetura modernista brasileira. Sem contar
ainda a galeria de arte exposta no hotel, com 370 obras de
grandes artistas, entre as quais estão os belíssimos painéis
de Carybé (1984) e o mural de Genaro de Carvalho (1950).
Tudo isso em uma localização estratégica, próxima à via
principal do centro de Salvador.
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MÓDULOS

COMISSÃO CIENTÍFICA

1. Esôfago, estômago e duodeno

•

Dr. Igelmar Barreto Paes

2. Intestino delgado, cápsula
e enteroscopia

•

Dra. Lourianne Cavalcante

•

Dra. Luciana Leal

3. Fígado e Vias biliopancreáticas

•

Dr. Marcos Clarêncio

4. Cólon e colonoscopia

•

Enfa. Patrícia Carneiro

•

Dr. Victor Rossi

PALESTRANTES CONVIDADOS
•

Dr. Adil José Duarte Filho (BA)

•

Dr. Lívia Dórea (BA)

•

Dr. Admar Borges (PE)

•

Dr. Marcelo Averbach (SP)

•

Dr. André Aleluia (BA)

•

Dr. Marcos Clarêncio B. Silva (BA)

•

Dr. Antônio Conrado (PE)

•

Dr. Nelson Miyajima (SP)

•

Dr. Bruno Medrado (BA)

•

Dr. Rodrigo Surjan (SP)

•

Dr. Carlos Ramon Mendes (BA)

•

Dr. Sérgio Matuguma (SP)

•

Dr. Celso Ardengh (SP)

•

Dr. Vítor Arantes (MG)

•

Dr. Djalma Coelho (RJ)

•

Enfa. Aldenir Fresca (SP)

•

Dr. Eduardo Moura (BA)

•

Enfa. Ana Cláudia Quinoneiro (SP)

•

Dr. Flaubert Sena (RN)

•

Enfa. Cláudia Moraes (SP)

•

Dr. Gustavo de Paulo (SP)

•

Enfa. Indaiane Rosário Abade dos Santos (BA)

•

Dr. Humberto Álvaro (BA)

•

Enfa. Mônica Contini (SP)

•

Dr. Igelmar Paes (BA)

•

Enfa. Patrícia Carneiro (BA)

•

Dr. Leila Beltrão (PE)

PÚBLICO
O IV Curso de Endoscopia Digestiva Avançada e IV Curso
de Enfermagem em Endoscopia Digestiva do SED CHD
HGRS, pretende reunir um público de 250 profissionais de
todas as regiões da Bahia, entre eles, Endoscopistas, Gastroenterologistas, Oncologistas, Profissionais de Enfermagem e Estudantes de Medicina.
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PORQUE PATROCINAR O CONGRESSO
Estar presente no evento como patrocinador possibilita reforçar o valor da marca e fortalecer seu posicionamento no
mercado, além de se relacionar com novos contatos e potenciais clientes.
Esta será uma excelente oportunidade para fazer contatos e realizar grandes negócios.

CONFIRA ALGUMAS VANTAGENS DAS AÇÕES DE PATROCÍNIO:
•

Descobrir novos mercados;

•

Conhecer a concorrência;

•

Trocar experiências;

•

Iniciar acordos de cooperação e alianças estratégicas;

•

Organizar os canais de distribuição;

•

Avaliar a competitividade da empresa;

•

Descobrir novos clientes;

•

Avaliar as políticas de preço, de desconto e de formas de pagamento;

•

Fazer o lançamento de novos produtos;

•

Apresentar inovações;

•

Informar sobre a utilidade e formas de utilização dos produtos;

•

Fazer demonstrações educativas;

•

Conseguir representantes;

•

Treinar o pessoal de vendas;

•

Auxiliar seu planejamento estratégico;

•

Vender produtos;
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COTAS DE PATROCÍNIO
COTA OURO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logomarca no site
Logomarca na sinalização
Logomarca na tela do auditório durante o intervalo das aulas
Logomarca nos infomails
Logomarca nos folders e cartazes de divulgação
Logomarca no material do congressista, Crachá e Pasta.
Logomarca nas mídias de divulgação, jornal, outdoor, revistas especializadas e redes sociais.
Exposição do Banner na área do Coffee Break (material cedido pela patrocinadora)
Mailing dos Congressistas a ser entregue depois do Evento
08 inscrições cortesia
Inserção de 01 peça (folheto ou folder) na pasta do congressista
Espaço na área de exposição de 18 m², com direito a montagem básica.
Exibição de vídeo institucional ou comercial 2 min (material cedido pela patrocinadora).

COTA PRATA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R$18.000,00

Logomarca no site
Logomarca na sinalização
Logomarca nos infomails
Logomarca nos folders e cartazes de divulgação
Logomarca no material do congressista, Pasta.
Logomarca nas mídias de divulgação, jornal, outdoor, revistas especializadas e redes sociais.
05 inscrições cortesia
Inserção de 01 peça (folheto ou folder) na pasta do congressista
Espaço na área de exposição de 9m², com direito a montagem básica.
Exibição de vídeo institucional ou comercial 1 min (material cedido pela patrocinadora).

COTA BRONZE
•
•
•
•
•

R$25.000,00

Logomarca no site
Logomarca nos folders e cartazes de divulgação
02 inscrições cortesia
Espaço na área de exposição de 9m², com direito a montagem básica.
Exibição de vídeo institucional ou comercial 30seg (material cedido pela patrocinadora)

R$10.000,00
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COTAS DE MERCHANDISING
MATERIAIS
• Caneta (produção da patrocinadora) – R$ 2.000,00 (exclusivo)
• Bloco de anotações (produção da patrocinadora) - R$ 2.000,00 (exclusivo)
• Inserção de material na pasta do congressista (encarte, folheto) – R$ 2.000,00

ANÚNCIOS
• Veiculação de vídeo institucional ou comercial (1 minuto) – R$ 1.000,00

CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO
•
•
•
•
•
•

Rede Social do HGRS
Site do Evento
Site do HGRS
Cartazes (distribuição interna)
Site da ABM
Site SOBED-BA

•
•
•
•
•

Site SGB
Divulgação pelos Laboratórios
E-mail Marketing (interno)
Wallpaper (interno)
Arquivo para Tela de agradecimento (pós-evento)

OPÇÃO MONTAGEM BÁSICA

* STANDS DE 9M2

ASSEGURE O SEU STAND E OBTENHA O MÁXIMO
DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO!

Os stands de 9m2 serão entregues aos expositores com
montagem básica, incluindo estrutura de alumínio, parede em TS branco, carpete azul sob o piso, iluminados com
1 spot a cada 2 metros, 01 tomada 110V/300W a, testeira
simples.

• Stands - R$ 1.100,00 /m2
9 m2 - R$ 9.900,00
Imagem Ilustrativa
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PLANTA ILUSTRATIVA

Stands de 3x3m

IV Curso de Endoscopia
Digestiva Avançada
IV Curso de Enfermagem em Endoscopia Digestiva

GRANDES OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS,
NETWORK DE EXCELÊNCIA, UM PÚBLICO
PERSONALIZADO E GERAÇÃO DE CONHECIMENTO:

IV Curso de Endoscopia Digestiva
Avançada e IV Curso de Enfermagem
em Endoscopia Digestiva
www.SEDCHD.com.br
Realização

Serviço de Endoscopia Digestiva e Centro de Hemorragia
Digestiva (SED-CHD) Prof. Dr. Igelmar Barreto Paes.

comercial@gt5.com.br
+55 71 2102-6600
Rua Senador Theontônio Vilela, 190 - Empresarial Convention Center, Sala 901
Cidadela - CEP: 40275-790 Salvador - Bahia

