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O setor de saúde vive um cenário complexo 
e exigente, que requer profissionais cada 
vez mais capacitados. O conhecimento é o 
mais importante recurso desse profissional, 
que permanentemente se mobiliza pela 
eficácia e precisão na assistência aos 
seus pacientes. As respostas a tais 
desafios estão na contínua atualização 
e busca pelo aprimoramento. Para a 
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira 
Albert Einstein, o compartilhamento é um 
importante mecanismo de aprendizagem 
no âmbito assistencial e os cursos e 
eventos científicos são ricas fontes de 
absorção de informações e conhecimentos. 
A atualização de conhecimentos, a 
disseminação de evidências científicas, 
as boas práticas, os cases de sucesso 
e as novas tecnologias conferem maior 
capacidade de decisão sobre as ações 
do cuidado, o que se refletirá diretamente 
na qualidade da assistência prestada ao 
paciente. Afinal, os profissionais da saúde 
e a comunidade científica precisam estar 
constantemente em busca dos progressos 
do setor, que são oferecidos pelos cursos 
de atualização e eventos, favorecendo 
ainda o fortalecimento das relações 
entre os profissionais, especialistas e 
pesquisadores. Por entender cursos e 
eventos como meios altamente eficientes 
de troca de conhecimentos, o Einstein 
promove, há mais de 20 anos, ações 
educacionais para médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos, fisioterapeutas e 
profissionais de outras áreas, vindos das 
mais diversas instituições de saúde do 
Brasil. São 40 eventos científicos em média 
anualmente, nacionais e internacionais, em 
19 diferentes áreas do conhecimento, além 
de uma série de cursos de atualização.
Para a sua concretização, o Einstein 
mais uma vez conta com a importante 
participação de seus patrocinadores, 
empresas que compartilham da nobre 
tarefa de disseminar conhecimento de 

Introdução

qualidade em prol da saúde brasileira. Seu 
apoio nos incentiva a seguir neste caminho 
de desenvolvimento, traçado há mais de 60 
anos, reafirmando nosso compromisso com 
o Ensino e a Pesquisa. Fica nossa gratidão
a todas as empresas patrocinadoras, que
novamente nos encorajam no cumprimento
dessa importante missão.

Centro de Educação em Saúde Abram 
Szajman

Missão e Visão do Einstein
Missão 

• Oferecer excelência de qualidade no âmbito
da saúde, da geração do conhecimento e
da responsabilidade social, como forma de
evidenciar a contribuição da comunidade
judaica à sociedade brasileira.

Visão 

• Ser líder e inovador na assistência médico-
hospitalar, referência na gestão do conhecimento
e reconhecido pelo comprometimento com a
responsabilidade social.



Sobre o IIEP
Criado para difundir conhecimento na área 
da saúde, o Ensino Einstein estimula a 
evolução contínua de alunos e profissionais 
do Hospital Israelita Albert Einstein e de 
outras instituições, investindo fortemente 
em inovação por meio das mais modernas 
tecnologias de ensino e treinamento.
O Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa 
Albert Einstein (IIEP) apresenta-se como 
alternativa de ponta, para permitir que os 
profissionais da saúde estejam atualizados 
em relação a esse extraordinário avanço do 
conhecimento.

Ser referência em pesquisa, geração e 
difusão de conhecimento na área da saúde 
para benefício da sociedade.
Esta é sua missão, que norteia todo o
conjunto de iniciativas voltadas à
disseminação do conhecimento há mais de 
20 anos. Com o objetivo de melhorar cada 
vez mais os indicadores do saber, o Instituto 
Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein
(IIEP) apresenta a seguir a programação 
completa de seus cursos e eventos científicos 
para 2019. São simpósios, congressos 
e cursos, variando em função de sua 
abrangência e objetivos. Novos processos, 
procedimentos, protocolos e a crescente 
utilização de equipamentos de apoio estão 
presentes nesses eventos, destinados 
a profissionais da saúde brasileiros e 
estrangeiros. Conheça nossa programação 
em detalhes e faça parte desse movimento 
com o Einstein. Para acompanhar as 
atualizações da programação, acesse:

www.einstein.br/eventos

            Ensino e Pesquisa em Números

• Mais de 25 anos de experiência;
• Mais de 77 mil alunos nos últimos 5 anos;
• 6 unidades em São Paulo;
• 1 unidade no Rio de Janeiro; 
• 1 unidade em Belo Horizonte;
• 96 tutores no Programa EAD;
• 1.500 docentes e 80 coordenadores na Pós-
   graduação;
• Mais de 350 eventos científicos realizados na

última década;
• 3.367 alunos em Cursos Técnicos nos últimos

5 anos;

• 170 títulos em Cursos de Atualização e 11.098
alunos nos últimos 5 anos;

• 57 cursos a distância, com 6.423 alunos em
3 anos de operação;

• 1,6 milhão de participações nos 180 objetos
educacionais abertos online entre 2013 e 2017;

• 73 títulos de cursos de Pós-graduação lato
sensu e mais de 14.000 alunos nos últimos
5 anos;

• 146 alunos em 3 anos de Pós-graduação Stricto
Sensu;

• 50 alunos em 3 anos de Mestrado Profissional
em Enfermagem;

• 150 residentes médicos em 22 Programas de
Residência;

• 38 vagas em 4 Programas de Residência
Multiprofissional;

• 25 turmas já formadas na Graduação em
Enfermagem, com 75% dos recém-formados
contratados pelo Hospital Israelita Albert
Einstein;

• 5 estrelas no Guia do Estudante; 
• 10.771 inscritos no primeiro processo seletivo

da Graduação em Medicina, gerando 215
candidatos/vaga.

             Eventos Científicos

• Mais de 350 eventos científicos realizados na
última década;

• Mais de 40 especialidades médicas e
multiprofissionais da saúde alcançadas em
nossos eventos;

• Palestrantes nacionais e internacionais de
prestígio em sua área de atuação;

• Mais de 10.000 participantes/ano;

• Realização de 30 workshops/estações
de treinamento práticas por ano;



Auditório Moise Safra
Com quatro andares exclusivos para a realização de eventos 
e acesso independente do Hospital, o Auditório Moise Safra 
tem capacidade para 500 pessoas, sendo um excelente 
espaço para a realização de congressos, palestras, 
exposições, shows, entre outros. Sua estrutura atende às 
necessidades de diferentes tipos de eventos.
Auditório:
• Moderno sistema audiovisual;
• Poltronas confortáveis com apoio para escrita e tomadas

individuais;
• Wi-fi;
• Palco com 50 m²;
• Backstage.

Auditório Kleinberger
Ideal para eventos de pequeno e médio portes, o Auditório 
Kleinberger tem uma área total de 230 m² e capacidade para 
180 pessoas. Atende bem a diversas categorias de eventos 
como simpósios, workshops, entre outros. Possui também 
área de apoio e hall para exposição de produtos e para os 
serviços de alimentos e bebidas.

Área de Exposição
O Salão Chella e Moise Safra é um espaço com 441 m², que 
se ajusta facilmente a qualquer tipo de evento, de jantares e 
coquetéis a feiras. Ao lado do salão, há uma copa planejada 
e espaços para atender adequadamente às necessidades de 
alimentação.

Áreas de apoio:
• Secretaria;
• Sala de apoio;
• Sala Vip;
• Copa;
• Estacionamento;
• Elevadores de acesso;
• Suíte completa com copa e quarto;
• Cabines de tradução;
• Sala de comando.

Estrutura:
• Tela de projeção de 250”;
• Sistema de som, iluminação

e projeção;
• 180 poltronas com apoio

para escrita;
• Ar-condicionado central;
• Sala de comando;
• Cabines de tradução;
• Copa;
• Secretaria;
• Sala de apoio.

Potencializar a presença de sua marca junto ao seu principal 
público-alvo é um dos grandes benefícios de tornar-se um 
patrocinador Einstein, marcando presença em eventos 
conceituados e já tradicionais no mercado. Essa visibilidade 
junto aos seus stakeholders representa mais um fator 
influenciador na tomada de decisões da rotina hospitalar. Os 
patrocinadores dos Eventos Científicos têm a oportunidade 
de divulgar e compartilhar suas experiências relativas ao 
tema do evento, diferenciando-se no mercado por meio da 
geração direta de valor entre os participantes, num ambiente 
de debate democrático de alto nível, marcado tanto por 
integrantes do setor público, quanto de indústrias, hospitais 
privados, fontes pagadoras, imprensa e demais núcleos. O 
evento também representa uma excelente oportunidade de 
relacionamento entre todos os participantes.

Por que ser um Patrocinador?



Lounge 9 m2.

Encarte de material promocional nas pastas dos participantes. 

Logomarca na sinalização do evento. 

Inserção da logomarca no material de divulgação.

Logomarca no site (imagem estática). 

Lounge 4 m2.

Encarte de material promocional nas pastas dos participantes. 

Logomarca na sinalização do evento. 

Inserção da logomarca no material de divulgação.

Logomarca no site (imagem estática). 

Mesa. 

Encarte de material promocional nas pastas dos participantes. 

Inserção da logomarca no material de divulgação. 
Exemplos: cartaz, folder, e-mail marketing e mídias sociais. 

Logomarca no site (imagem estática). 

Lounge 12 m2.

Inserção da logomarca no material de divulgação.

Logomarca na sinalização do evento. 

Encarte de material promocional nas pastas dos participantes. 

Logomarca no site (imagem estática). 

Exibição de � lme institucional nos intervalos da programação cientí� ca e on-line, 
e menção honrosa na abertura o� cial do evento. 

Anúncio em APP - Espaços publicitários disponíveis no aplicativo do evento. 
Aprovado pela comissão do evento - Pop-up com informação do patrocinador 
+ produto convite - 15 dias antes. 

Lounge 4 m2.

Inserção da logomarca no material de divulgação.

Logomarca na sinalização do evento. 

Encarte de material promocional nas pastas dos participantes. 

Logomarca no site (imagem estática). 

Exibição de � lme institucional nos intervalos da programação cientí� ca e on-line, 
e menção honrosa na abertura o� cial do evento. 

Anúncio em APP - Espaços publicitários disponíveis no aplicativo do evento. 
Aprovado pela comissão do evento - Pop-up com informação do patrocinador 
+ produto convite - 15 dias antes. 

PARTICIPAÇÃO PREMIUM SATÉLITE

PARTICIPAÇÃO PREMIUM SATÉLITE

PATROCINADOR

PATROCINADOR

PARTICIPAÇÃO APOIO

PARTICIPAÇÃO APOIO

PARTICIPAÇÃO PREMIUM

PARTICIPAÇÃO PREMIUM

Moise Safra - 500 pessoas

Kleinberger - 180 pessoas

Stand de 24m2 a 65m2 (veri� car a planta de acordo com o evento).

Simpósio satélite – Lunch in box pelo patrocinador.

Inserção da logomarca no material de divulgação, incluindo mídias sociais.

Logomarca na sinalização do evento. 

Encarte de material promocional nas pastas dos participantes. 

Logomarca no site (imagem estática). 

Exibição de � lme institucional nos intervalos da programação cientí� ca e on-line, 
e menção honrosa na abertura o� cial do evento. 

Contracapa do programa � nal (a ser inserido nas pastas dos inscritos). 

Menção honrosa na abertura o� cial do evento. 

Anúncio de página inteira (3ª capa) no programa � nal em inglês.

Anúncio em APP – Espaços publicitários disponíveis no aplicativo do evento.  Aprovado pela comissão 
do evento -  Pop-up com informação do patrocinador.

20 cortesias - não contemplam atividades práticas.

Sala VIP - Naming rights e direito a dois intervalos de 30min para o primeiro patrocinador fechado.

Uniforme do staff, mesa de credenciamento e cordão de crachá.

Stand de 12m2 a 18m2 (veri� car a planta de acordo com o evento).

Encarte de material promocional nas pastas dos participantes. 

Logomarca na sinalização do evento.

Inserção da logomarca no material de divulgação.

Logomarca no site (imagem estática).

5 cortesias - não contemplam atividades práticas.

Encarte de material promocional nas pastas dos participantes.

Inserção da logomarca no material de divulgação, incluindo mídias sociais.

Logomarca no site (imagem estática).

Stand de18m2 a 50m2 (veri� car a planta de acordo com o evento).

10 cortesias - não contemplam atividades práticas.

Inserção da logomarca no material de divulgação.

Logomarca na sinalização do evento. 

Encarte de material promocional nas pastas dos participantes. 

Logomarca no site (imagem estática). 

Anúncio em APP – Espaços publicitários disponíveis no aplicativo do evento. 
Aprovado pela comissão do evento - Pop-up com informação do patrocinador. 

Exibição de � lme institucional nos intervalos da programação cientí� ca e on-line 
e menção honrosa na abertura o� cial do evento. 

PARTICIPAÇÃO PREMIUM SATÉLITE

PATROCINADOR

PARTICIPAÇÃO APOIO

PARTICIPAÇÃO PREMIUM

Eventos Externos WTC - 2000 pessoas

Stand 16 m2, 360° ao centro da área de exposição.

Simpósio satélite - incluso lunch in box. 

Inserção da logomarca no material de divulgação, incluindo mídias sociais. 

Logomarca na sinalização do evento. 

Encarte de material promocional nas pastas dos participantes. 

Logomarca no site (imagem estática). 

Exibição de � lme institucional nos intervalos da programação cientí� ca e on-line e menção honrosa 
na abertura o� cial do evento. 

Sala VIP - Naming rights e direito a dois intervalos de 30 minutos para o primeiro patrocinador fechado. 

Contracapa do programa � nal (a ser inserido nas pastas dos inscritos), no limite máximo de envio de 
30 dias antes do evento.

Anúncio em APP - Espaços publicitários disponíveis no aplicativo do evento.  Aprovado pela comissão 
do evento - Pop-up com informação do patrocinador + produto convite - 15 dias antes. 

Lounge 6 m2.

Simpósio satélite - incluso lunch in box. 

Inserção da logomarca no material de divulgação, incluindo mídias sociais. 

Logomarca na sinalização do evento. 

Encarte de material promocional nas pastas dos participantes. 

Logomarca no site (imagem estática). 

Exibição de � lme institucional nos intervalos da programação cientí� ca e on-line, 
e menção honrosa na abertura o� cial do evento. 

Contracapa do programa � nal (a ser inserido nas pastas dos inscritos), no limite máximo de envio de 
30 dias antes do evento.

Anúncio em APP - Espaços publicitários disponíveis no aplicativo do evento.  Aprovado pela comissão 
do evento - Pop-up com informação do patrocinador + produto convite - 15 dias antes. 

Sala VIP - Naming rights e direito a dois intervalos de 30 minutos para o primeiro patrocinador fechado. 

Lounge 4 m2. 

Encarte de material promocional nas pastas dos participantes. 

Inserção da logomarca no material de divulgação. 
Exemplos: cartaz, folder, e-mail marketing e mídias sociais. 

Logomarca no site (imagem estática). 





Data: 04 e 06 de Abril

Local: Hospital Israelita Albert Einstein 
- Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP -
Auditório Kleinberger

Público-Alvo: Médicos, profissionais 
de saúde (psicólogos, fisioterapeutas, 
nutricionistas, fonoaudiólogos), assistentes 
sociais, estudantes de graduação, 
residentes e estudantes de pós-graduação 
da área da saúde em geral. 

Expectativa de Público: 180

Comissão Organizadora: 
Dra. Polianna Mara Rodrigues de Souza

Dr. Daniel Souza Cesar

Dr. George Miguel G. Freire

Briefi ng do Evento: Tem como objetivo 
mostrar os vários aspectos de abordagem 
da dor, por diferentes especialistas que 
lidam com este sintoma em sua clínica, e 
os principais avanços na área, no Brasil 
e no mundo. Analisar a dor sob uma 
visão integrativa amplia o entendimento 
do proceso doloroso, propiciando um 
tratamento mais efetivo .

Principais Temas Abordados: 
• Acupuntura;
• Medicina integrativa;
• Cuidados paliativos;
• Fisiatria.

I Simpósio Internacional Integrativo do Tratamento da Dor 



40.000
pessoas impactadas 

pelo Google
pessoas impactadas 

pelo Facebook
enviado para base 

qualificada de 
profissionais

50.000 60.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES
Lançamento, primeira edição. Dados gerais dos eventos

INVESTIMENTO 

R$ 50.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 25.000

Patrocinador 
Premium

R$ 15.000

Patrocinador 

R$ 8.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data: 26 a 28 de setembro
Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Kleinberger

Público-Alvo: Médicos, profissionais da 
área de saúde, estudantes de graduação, 
residentes e estudantes de pós-graduação 
da área de saúde geral. 

Expectativa de Público: 180

Comissão Organizadora: 
Dr. Daniel Souza  César
Dr. Marcos Rodrigues Furtado de Mendonça
Dr. Ayrton Bentes Teixeira
Dra. Rosa Marina Ávilla

Briefi ng do Evento: Tem como objetivo 
mostrar os vários aspectos da abordagem 
da Monitorização Multimodal por diferentes 
especialistas que lidam com o tema e os 
principais avanços da área no Brasil e 
no mundo, no que tange na indicação do 
monitor, seus princípios de funcionamento, 
conceitos, evidências científicas e desfecho 
no intraoperatório, de forma dinâmica, com 
aulas interativas e práticas “hands on”.

Principais Temas Abordados: 
• Monitorização cardiovascular;
• Monitorização neurológica;
• Monitorização respiratória;
• Monitorização renal;
• Monitorização da coagulação;
• Monitorização da perfusão;
• Monitorização da temperatura.

I Simpósio Internacional de Monitorização em Anestesiologia



EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.

INVESTIMENTO 

R$ 50.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 25.000

Patrocinador 
Premium

R$ 15.000

Patrocinador 

R$ 8.000

Apoio 

18.000
pessoas impactadas 

pelo Google
pessoas impactadas 

pelo Facebook
enviado para base 

qualificada de 
profissionais

25.000 45.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES
Lançamento, primeira edição. Dados gerais dos eventos





Data: 11 a 13 de abril

Local: Hospital Israelita Albert Einstein 
- Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP -
Auditório Moise Safra

Público-Alvo: Biólogos, biomédicos, 
enfermeiros, farmacêuticos, 
pesquisadores, médicos (especialidades: 
anestesistas, cirurgiões, hematologistas, 
intensivistas, pediatras, ortopedistas, 
urologistas, neurologistas).

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Dra. Ana Paula Hitomi Yokoyama
Dra. Andrea Tiemi Kondo
Dra. Araci Massami Sakashita
Dr. Jose Mauro Kutner
Dr. Luiz Vicente Rizzo
Dr. Nelson Hamerschlak
Dr. Oswaldo Keith Okamoto
Dra. Juliana A P de Godoy

Briefi ng do Evento: o simpósio abordará as 
estratégias de preservação de sangue do 
paciente (Patient Blood Management), de 
acordo com três pilares definidos: 
• Otimização da eritropoiese, redução da
perda sanguínea (controle hemostático,
redução de volume de sangue coletado
para análise laboratorial) e estabilização
cardiorrespiratória para otimização da
reserva fisiológica em resposta à anemia.
• Atualização nas indicações de fotoferese
extracorpórea.
• O estado da arte dos protocolos de uso
clínico de terapia celular nas diferentes
especialidades médicas.

Principais Temas Abordados: 
Avaliação clínico-laboratorial para detecção 
de anemias hipoproliferativas, estratégias 
para minimizar ou prevenir anemia peri e 
pós-operatória (reposição de ferro, vitamina 
B12, acido fólico, uso de eritropoetina 
etc), avaliação pré-operatória de potencial 
hemorrágico (tipo cirurgia, avaliação 
hemostasia), avaliação e programação de 
doação/recuperação sangue autólogo, 
fotoferese no manejo de doença enxerto 
contra hospedeiro, fotoferese em 
transplante de órgãos sólidos, atualização 
no uso clínico dos diferentes protocolos de 
terapia celular.

XXVII Simposio Internacional de Hemoterapia e Terapia Celular
II Forum internacional de Terapia Celular



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

7.000 11.000 27.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 86.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 57.000

Patrocinador 
Premium

R$ 34.000

Patrocinador 

R$ 17.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.





Data: 30 de novembro

Local: Hospital Israelita Albert Einstein 
- Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP -
Auditório Moise Safra.

Público-Alvo: Cardiologistas clínicos, 
médicos intensivistas, clínicos gerais, 
cirurgiões cardíacos, cardiologistas 
intervencionistas, residentes de 
cardiologia, de terapia intensiva e clínica 
médica, alunos de medicina e toda equipe 
multiprofissional.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Dr. Antonio Carlos Bacelar Nunes Filho
Dr. Antonio Eduardo Pereira Pesaro
Dr. Marcelo Franken
Dr. Marcelo Katz
Dra. Márcia Regina P. Makdisse
Dr. Pedro Alves Lemos
Dr. Pedro Sílvio Farsky

Briefi ng do Evento: O principal objetivo 
do simpósio é trazer de maneira ampla, 
atualizada e prática, os principais avanços 
nas diferentes áreas da cardiologia com 
a expertise do corpo clínico do Hospital 
Israelita Albert Einstein, com o intuito de 
melhorar sua prática clínica diária. Com 
abordagem prática e interativa baseada 
nas discussões de casos clínicos com 
curtas palestras ao final de cada caso, 
ampliando-se o espaço para o debate com 
os participantes.       

Principais Temas Abordados: 

• Caso Clínico 1 - Prevenção;
• Caso Clínico 2 - Fibrilação Atrial;
• Caso Clínico 3 - Estenose Aórtica;
• Caso Clínico 4 - Insuficiência Mitral;
• Caso Clínico 5 - Insuficiência Cardíaca;
• Caso Clínico 6 - Tromboembolismo
Venoso;
• Caso Clínico 7 - Coronariopatia Crônica
Complexa;
• Caso Clínico 8 - Coronariopatia Aguda
com Supra de ST;
• Caso Clínico 9 - Coronariopatia Aguda
sem Supra de ST.

V Simpósio Einstein de Cardiologia



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

15.000 28.000 22.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.

INVESTIMENTO 

R$ 94.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 62.000

Patrocinador 
Premium

R$ 37.000

Patrocinador 

R$ 19.000

Apoio 





Data: a definir

Local: a definir

Público-Alvo: Cirurgiões do aparelho 
digestivo, de tórax, gerais, cardíacos e 
oncológicos, urologistas, ginecologistas, 
otorrinolaringologistas, oncologistas e 
médicos residentes. 

Comissão Organizadora: 
Dr. Sergio Araujo
Dr. Sidney Klajner
Dr. Macedo Vasconcelos
Dr. Miguel Cendorolo

Briefi ng do Evento: Agrega, no mesmo 
evento, seis diferentes especialidades 
cirúrgicas, além de oncologistas e 
profissionais de enfermagem com atuação 
em sala cirúrgica de alta complexidade. 
Apresentará o que há de mais avançado 
nos cuidados ao paciente cirúrgico. 
Participarão profissionais focados em 
demonstração prática e análise crítica da 
cirurgia minimamente invasiva e robótica 
com ampla exeperiências nas respectivas 
especialidades, todos cuidadosamente 
escolhidos pela Comissão Organizadora. Principais Temas Abordados: 

• Novas tecnologias;
• Cirurgia de alta complexidade;
• Cirurgia oncológica;
• Cirurgia hepatobileopancreática;
• Cirurgia pélvica e colorretal.

Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva e 
Robótica



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

30.000 70.000 20.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.

INVESTIMENTO 

R$ 94.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 62.000

Patrocinador 
Premium

R$ 37.000

Patrocinador 

R$ 19.000

Apoio 





Local: Hospital Israelita Albert Einstein - Av. 
Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP
Auditório Kleinberger

Público-Alvo: Profissionais, 
pesquisadores, membros de Comissão 
de Ética em Uso Animal (CEUA) e 
estudantes que atuam ou têm interesse no 
conhecimento da Ciência de Animais de 
Laboratório.

Expectativa de Público: 180

Comissão Organizadora: 
Luciana Cintra (Einstein)
Claudia Madalena Cabrera Mori(USP)
Sandra Regina Alexandre-Ribeiro (USP)
Cleide Falcone (Einstein)
Guilherme Buzon Gregores (Einstein)
Thiago Pinheiro Arrais Aloia (Einstein)
Luiz Vicente Rizzo (Einstein)

Briefi ng do Evento: Trata-se de um evento 
bienal e de grande importância para os 
profissionais da área de Ciência de Animais 
de Laboratório, que queiram se atualizar 
e aprimorar seus conhecimentos, com o 
intuito de melhorar o cuidado animal e, 
consequentemente, garantir a qualidade   
dos dados experimentais.

Principais Temas Abordados: 
Reprodutibilidade, bem-estar, qualidade do 
modelo biológico e princípios éticos. 
O evento contará com a participação de 
palestrantes de renomados centros de 
pesquisa nacionais e internacionais. 
Haverá debate sobre as principais 
dificuldades enfrentadas na pesquisa 
translacional.

V Simpósio de Bioterismo do Einstein - Manejo, 
Legislação, Ética e Segurança

Data: 20 a 22 de Março



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

7.000 2.000 70.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 35.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 25.000

Patrocinador 
Premium

R$ 15.000

Patrocinador 

R$ 8.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data: 17 a 19 de maio 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Moise Safra

Público-Alvo: Supervisores e preceptores 
de residência médica, instrutores médicos 
de aulas práticas, professores médicos de 
disciplinas clínicas, médicos envolvidos em 
estágios clínicos da graduação, residência 
e pós-graduação.

Expectativa de Público: 250

Comissão Organizadora: 
Dra. Elda Maria Stafuzza Gonçalves Pires
Dr. José Luiz Bonamigo Filho
Dra. Lívia Almeida Dutra
Dr. Paolo Rogerio de Oliveira Salvalaggio

Briefi ng do Evento: O Hospital Israelita 
Albert Einstein juntamente com o American 
College of Physicians (ACP) oferece 
curso de capacitação em ensino médico. 
Ministrado por renomados educadores 
médicos internacionais, o curso é composto 
por 6 mini workshops, cada um com um 
momento expositivo, seguido por discussão 
em pequenos grupos sobre cases 
educacionais, ferramentas para promover 
aprendizagem em situações do dia a dia e 
desafios em educação médica.

Principais Temas Abordados: 
• Como engajar alunos;
• Como ensinar no ambulatório;
• Como ensinar em enfermarias;
• Como ensinar profissionalismo;
• Como ensinar raciocínio clínico;
• Avaliação de alunos e feedback.

II Curso de Capacitação de Educadores Médicos: Capítulo    
Brasileiro do American College of Physicians & Hospital
Israelita Albert Einstein: Capacitação de Educadores Médicos



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

147.000 7.000 22.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 35.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 25.000

Patrocinador 
Premium

R$ 15.000

Patrocinador 

R$ 8.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data: 20 e 21 de setembro 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Moise Safra

Público-Alvo: Médicos, psicólogos, 
fisioterapeutas, enfermeiros, estudantes, 
docentes e profissionais de saúde que 
atuam com simulação em saúde.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Coord. Joyce Silva Barreto - HIAE
Paula Dias Rodovalho - HIAE
Thomaz Bittencourt Couto - HIAE

Briefi ng do Evento: O II Simpósio 
Einstein de Simulação abordará aspectos 
importantes da simulação para treinamento 
de profissionais de saúde e alunos de 
graduação, como técnicas de debriefing, 
treinamento interprofissional, capacitação 
docente, inserção curricular, educação 
continuada e controvérsias no ensino 
com simulação. O evento contará com a 
participação de renomados convidados 
nacionais e internacionais, que vivenciam 
a simulação em saúde em suas atividades 
diárias, e discutirá as práticas atuais em 
simulação no Brasil e no exterior, com 
sessões interativas e participativas.

Principais Temas Abordados: 
• Estilos de Debriefing;
• Treinamento interprofissional;
• Simulação na educação continuada;
• Prós e Contras: Morte do simulador;
• Prós e Contras: Uso de checklist;
• Debriefing de eventos reais;
• Ampliando seu programa de simulação:

desafios e aprendizado;
• Simulação de baixo-custo;
• Pesquisa em simulação.

II Simpósio Einstein de Simulação



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

9.000 8.000 50.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 35.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 25.000

Patrocinador 
Premium

R$ 15.000

Patrocinador 

R$ 8.000

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.

Apoio 





Data: 22 a 25 de maio 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein 
- Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP -
Auditório Moise Safra e Kleinberger

Público-Alvo: 
Público alta complexidade: ginecologistas, 
obstetras, pediatras, neonatologistas, 
cirurgiões pediátricos, neurologistas, 
biólogos, enfermeiros, biomédicos, 
estudantes e instrumentadores. 

Público gineco-onco: ginecologistas, 
ginecologistas oncológicos, cirurgiões 
oncológicos, oncologistas clínicos, 
radioterapeutas, radiologistas, 
fisioterapeutas, profissionais da saúde 
com atuação na prevenção, tratamento 
e cuidados paliativos em câncer 
ginecológico, residentes e alunos. 

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Dr. Mariano Tamura Vieira Gomes
Dr. Renato Moretti
Dr. Sergio Podgaec
Dr. Eduardo Zlotnik
Dr. Eduardo Cordioli
Dra. Ana Paula Becker

Briefi ng do Evento: O congresso colocará 
em debate temas como prevenção na 
saúde feminina, alta complexidade em 
ginecologia, obstetrícia e medicina fetal e 
triple aim em obstetrícia, com a participação 
de convidados nacionais e internacionais.

Principais Temas Abordados: 
Novas práticas em diagnóstico e prevenção 
do câncer cervical. Medicina de estilo 
de vida – hot topics em saúde feminina. 
Controvérsias sobre métodos diagnósticos 
em saúde da mulher. Rastreamento 
de neoplasia na mulher. Prevenção 
em infertilidade. US em Endometriose. 
Diagnóstico em US e Medicina Fetal. Alta 
complexidade em medicina fetal. Tratamento 
oncológico em mulheres com desejo 
reprodutivo. Complicações em cirurgia 
minimamente invasiva. Avanços em cirurgia 
robótica ginecológica. Análise crítica do uso 
da tecnologia em ginecologia. Atualização 
terapêutica. Triple aim em obstetrícia. Projeto 
parto adequado – IHI – Einstein - ANS. 

Fórum da Saúde da Mulher: II Congresso de Alta Complexidade 
em Ginecologia, Obstetrícia e Medicina Fetal do HIAE,
II Simpósio de Prevenção na Saúde da Mulher,
II Congresso Internacional de Ginecologia Oncológica



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

75.000 29.000 37.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 75.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 50.000

Patrocinador 
Premium

R$ 30.000

Patrocinador 

R$ 15.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data: 08 a 10 de agosto 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein 
- Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP -
Auditório Kleinberger

Público-Alvo: Médicos Ginecologistas, 
Coloproctologistas, Urologistas, 
Radiologistas, Pediatras, Anestesistas, 
Enfermeiros, Fisioterapeutas, Terapeutas 
Ocupacionais, Psicólogos e Nutricionistas. 
Interessados no tratamento multidisciplinar 
da incontinência urinária e fecal e  
disfunções do assoalho pélvico.

Expectativa de Público: 180

Comissão Organizadora: 
Dra. Lilian Renata Fiorelli
Dra.  Luciana Pistelli Gomes Freitas
Dr. Fabio Torricelli
Dra. Eliana Nascimento
Dr. Arceu Scanavini

Briefi ng do Evento: O evento contará com 
a interação entre diversas especialidades 
envolvidas no manejo das disfunções 
do Assoalho Pélvico, abordagem esta 
preferencial em centros de referência. 
Serão discutidos aspectos relacionados ao 
diagnóstico, tratamento clínico e tratamento 
cirúrgico tais como: acesso laparoscópico, 
uso de telas e novas estratégias.

Principais Temas Abordados: 
Incontinência Urinária, Incontinência 
fecal, obstipação, prolapsos, 
sexualidade, assoalho pélvico na 
gestação e parto, reconstrução 
de lesões do assoalho pélvico 
intraparto. Urodinâmica, Manometria, 
Ultrassonografia do Assoalho 
Pélvico, Defecorressonância e outros 
exames de imagem. Pessários, laser, 
radiofrequência, neuromodulação, 
tratamentos farmacológicos, tratamentos 
fisioterapêuticos, tratamentos 
nutricionais, tratamentos cirúrgicos, uso 
de telas, tratamento multidisciplinar.

III Simpósio Internacional Multidisciplinar de Disfunções do 
Assoalho Pélvico



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

3.000 4.000 95.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 94.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 62.000

Patrocinador 
Premium

R$ 37.000

Patrocinador 

R$ 19.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.





Data: 13 e 14 de setembro 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein 
- Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP -
Auditórios Moise Safra, Kleinberger e Cesas

Público-Alvo: Médicos Radiologistas, 
Médicos Nucleares, Biomédicos, 
Tecnólogos, Técnicos de RX, 
Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, 
Engenheiros, Físicos, Profissionais de TI, 
Radiofarmacêuticos, Médicos Residentes, 
Acadêmicos e Gestores em Medicina 
Diagnóstica.

Expectativa de Público: 500

Coordenação Geral: 
Dr. Ronaldo Hueb Baroni

Comissão Organizadora:
Dr. Atul Kumar Taneja
Dr. Felipe Barjud Pereira do Nascimento
Dr. Gilberto Szarf
Dr. Gustavo Alcoforado Franco Lima
Dr. Marcelo Buarque de Gusmão Funari
Dr. Miguel José Francisco Neto
Dr. Ronaldo Hueb Baroni

Briefi ng do Evento: O VI Congresso 
Internacional de Diagnóstico por 
Imagem do HIAE abordará todos os 
tópicos relacionados à especialidade de 
Diagnóstico por Imagem nas suas mais 
diversas áreas de atuação, incluindo 
atividades interativas e práticas, otimizando 
o aprendizado e a participação do aluno.
Paralelamente, acontecerá o X Simpósio
de Ressonância Magnética, com temática
dedicada à área.

Principais Temas Abordados: 

Cursos teórico-práticos nas áreas de: 
• Abdome/ Pelve;
• Biomédicos/Tecnólogos RM;
• Enfermagem;
• Engenharia clínica;
• Física prática de RM;
• Gestão em Imagem;
• Imagem Cardíaca e Torácica;
• Inteligência Artificial na Radiologia;
• Mama;
• Músculoesquelético;
• Neurorradiologia e DI em Cabeça e
pescoço: TC e RM;
• Proteção radiológica vista na prática;
• Raio X em Mamografia;
• Tomografia Computadorizada;
• Ultrassonografia (Geral, Urgências,
Doppler e Pediatria);

Simulação Realística
• Curso prático – Suporte Básico de
Vida (BLS) e Urgências e Emergências
Radiológicas (CSR).

VI Congresso Internacional de Diagnóstico por Imagem do HIAE
X Simpósio de Ressonância Magnética



Apoio

pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

35.000 145.000 30.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 75.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 50.000

Patrocinador 
Premium

R$ 30.000

Patrocinador Apoio

R$ 15.000

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.





Data: 11 de setembro

Local: a definir

Público-Alvo: Empreendedores, 
Investidores, Líderes e Profissionais de 
Instituições de Saúde, Setor Público e 
Privado e Imprensa. 

Briefi ng do Evento: Um esforço 
sistemático de colaboração com agentes 
externos – empresas de diferentes portes 
e universidades – e de produção interna 
impulsiona a inovação do Einstein com foco 
no desenvolvimento de novos produtos, 
serviços e tecnologias. O objetivo final é 
gerar soluções aplicáveis e de impacto 
efetivo na qualidade da atenção em saúde 
no Einstein e em todo o setor.

Principais Temas Abordados: 
• Inovação;
• Casos de Sucesso;
• Empreendedorismo em Saúde;
• Ecossistema de Inovação;
• Saúde no Brasil.

III Encontro Internacional de Empreendedorismo e
Inovação em Saúde

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora e Científi ca: 
Inovação Einstein



Ampla campanha publicitária nas redes sociais da 
Eretz.bio e Einstein. Divulgação intensa via assessoria 

de imprensa. Newsletter Eretz.bio - mais de 6 mil 
contatos relacionados ao ecossistema.

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 240.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 120.000

Patrocinador 
Premium

R$ 60.000

Patrocinador 

R$ 30.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data: 25 a 27 de abril 
    Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Moise Safra

Público-Alvo: Médicos e profissionais da 
saúde, cientistas de dados, engenheiros/
cientistas da computação e estatísticos.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Dr. Edson Amaro Junior
Dr. Rodrigo Octavio Deliberato
Dr. Lucas Bulgarelli

Briefi ng do Evento: O Hospital Israelita 
Albert Einstein (HIAE) e o Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT) estão 
desenvolvendo uma iniciativa conjunta em 
torno do Big Data em saúde.
Com o objetivo de difundir a cultura de 
análise de dados e as melhores práticas, 
o MIT-HIAE está organizando sua primeira
conferência e datathon. Convidamos todos
os clínicos e cientistas de dados de todo
o país a participarem e aproveitarem o
conhecimento adquirido pela parceria entre
o Einstein e essa instituição líder mundial
no campo.

Principais Temas Abordados: 
• Machine Learning;
• Big Data;
• Decision Support Systems;
• Predictive e Prescriptive Modeling;

Workshops:
• Banco de dados;
• Machine Learning;
• Aplicações médicas;
• Inteligência artificial.

Simpósio Internacional de Big Data em Saúde,
II MIT-HIAE  Datathon in healthcare



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

27.000 11.000 29.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 75.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 50.000

Patrocinador 
Premium

R$ 30.000

Patrocinador 

R$ 15.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.





Data: 27 de Março

Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Moise Safra

Público-Alvo: Presidentes, VPs e CEOs 

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Gustavo Guacelli Taboas
Fabio Cassimiro Vieira
Rafael Silva Líbano 

Robson Danubio S. Cesar 

Briefi ng do Evento: Este será um encontro 
para valorizar a parceria da Sociedade 
com os fornecedores estratégicos. Serão 
apresentados os planos da instituição, visão 
de futuro, expectativas dos fornecedores, 
iniciativas estratégicas, projetos Triple Aim, 
ações mais próximas com a rede pública, 
expansão Einstein, eficiência operacional, 
dentre outros. Será um momento para 
divisão de planos e ações futuras em 
parceria.O tema central neste ano será Ética 
e Compliance na Saúde – Sou Einstein,     
sou Ético.

Principais Temas Abordados: 

• Módulo 1: Panorama, tendências e
compliance no mercado de saúde
Tema: Triple Aim 
Tema: A importância da eficiência 
operacional na saúde 
Tema: Compliance em organizações de 
saúde privadas de alta complexidade 

• Módulo 2: Organizações de saúde
privadas de alta complexidade e o futuro
Tema: Visão futura do HIAE 
Tema: Inovações tecnológicas no mercado 
de saúde 

Suppliers´ Day



INVESTIMENTO 

R$ 94.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 62.000

Patrocinador 
Premium

R$ 37.000

Patrocinador 

R$ 19.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.

40.000
pessoas impactadas 

pelo Google
pessoas impactadas 

pelo Facebook
enviado para base 

qualificada de 
profissionais

50.000 60.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES
Lançamento, primeira edição. Dados gerais dos eventos



Data: 13 a 16 de outubro 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein 
- Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP -
Auditório Moise Safra.

Público-Alvo: Lideranças e gestores de 
instituições de saúde, profissionais de 
saúde ligados à qualidade e segurança 
do paciente, operadoras de saúde, órgãos 
governamentais e profissionais da área de 
customer experience.

Comissão Organizadora: 
Ana Merzel Kernkraut
Claudia Regina Laselva
Claudia Garcia
Antonio Capone Neto
Juliana Ferreira Coleridge
Luciana Raineri Munaro
Miguel Cendoroglo Neto
Miriam do Carmo Branco da Cunha 
Tatiane Ramos Canero
Sandra Sernaglia
Sidney Klajner

Briefi ng do Evento: O II Simpósio Latino 
Americano em Experiência do Paciente, 
em parceria com o Beryl institute e 
American Economy, abordará temas 
atuais relacionados às mudanças das 
expectativas e relações dos pacientes 
com as Instituições de Saúde, bem 
como as melhores estratégias para 
alcançar a excelência na Experiência dos 
Pacientes e dos Colaboradores. Além 
disso, irá discutir Conceito e Métricas 
de Experiência do Paciente, Estratégias 
para o Engajamento dos Colaboradores e 
Médicos, desenvolvimento de lideranças, 

Principais Temas Abordados: 
• Liderança executiva;
• Liderança do médico e enfermeira;
• Experiência do paciente-satisfação;
• Excelência do Serviço;
• Defesa do paciente e família;
• Marketing e Divulgação;
• Operações de Segurança e Qualidade;
• Desenvolvimento de Recursos humanos;
• Educação Clínica e Desenvolvimento da

equipe;
• Conselho de Pacientes e Familiares.

II Simpósio Latino Americano da Experiência do Paciente
“Patient Experience Conference for Latin America”

Expectativa de Público: 500

equipe e o seu impacto direto na Experiência 
e Fidelidade dos Pacientes, dentre outros 
temas, com o objetivo de compartilhar boas 
práticas e desenvolver projetos em parceria, 
a fim de contribuir com a melhoria do Sistema 
de Saúde.



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

10.000 8.000 50.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.

INVESTIMENTO 

R$ 35.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 25.000

Patrocinador 
Premium

R$ 15.000

Patrocinador 

R$ 8.000

Apoio 



Data: 29 a 31 de maio 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Moise Safra

Público-Alvo: Profissionais da área de 
gerenciamento de projetos, melhoria de 
processos, qualidade, inovação, gestão 
do conhecimento, excelência operacional, 
gestão por processos, operações, gestores 
de instituições de saúde, prestadores 
de serviços na área da saúde e demais 
profissionais interessados nos temas 
propostos.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Denise Rahal Lobato
Ederson Haroldo Pereira de Almeida
Eduardo de Lima Nascimento
Henrique Sutton de Sousa Neves
Jose Claudio Cyrineu Terra
Juliana Pan
Renata Rafaella Santos Tadeucci
Raphael Augusto Motta

Briefi ng do Evento: A terceira edição 
do evento reúne os temas de Gestão 
de Projetos, Processos e Inovação no 
contexto da saúde, visando compartilhar 
as melhores práticas em Gerenciamento 
de Projetos, Lean Six Sigma e Inovação 
para excelência operacional de 
instituições de saúde, por meio de 
apresentação de cases internos e de 
mercado, workshops sobre Lean Six Sigma 
in Healthcare, Gerenciamento de Projetos 
e Design Thinking. 

Principais Temas Abordados: 
• Eficiência operacional para a
sustentabilidade das instituições de saúde;
• Gestão de projetos em instituições de
saúde. Inovação na saúde;
• O líder como facilitador no processo de
gestão de mudança de projetos;
• Superando limites para acelerar a
inovação;
• Impacto da cultura organizacional para o
Gerenciamento de Projetos.

III Simpósio Internacional de Gestão de Projetos, Processos e 
Inovação na área da Saúde

Num entorno competitivo, exigente e com 
recursos cada vez mais limitados, os 
programas de gestão de projetos, melhoria 
dos processos e gestão da inovação 
passam a serem aceleradores de um 
sistema integrado de saúde. 



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

64.000 9.000 23.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 35.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 25.000

Patrocinador 
Premium

R$ 15.000

Patrocinador 

R$ 8.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data: 14 e 15 de junho 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Moise Safra

Público-Alvo: Profissionais de saúde e 
de recursos humanos, clientes Einstein 
e público em geral, pesquisadores, 
estudantes de pós-graduação e 
graduação.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Daniela Harsanyi , Denise Tiemi Noguchi, 
Elisa Harumi Kozasa, Eliseth Ribeiro Leão, 
Fabio Gazelato de Mello Franco, Flavia 
Nascimento de Camargo, João Radvany, 
Liana Guerra Sanches, Marcio Marega, 
Raquel Conceição, Shirley S. Lacerda.
Comissão Científi ca:
Edson Amaro Jr, Elisa Harumi Kozasa, 
Eliseth Ribeiro Leão, Fabio Gazelato de 
Mello Franco, Helena Hachul, Marcelo 
Katz , Marcio Marega, Milene Silva 
Ferreira , Shirley S. Lacerda. 

Briefi ng do Evento: Como ter uma vida 
mais equilibrada e saudável? Diferentes 
filósofos da antiguidade tentaram 
responder a essa pergunta que toma uma 
dimensão no mínimo curiosa, quando 
percebemos que, apesar dos avanços 
da ciência, tecnologia e relativo conforto 
conquistado, as pessoas continuam se 
indagando sobre essa questão. Mesmo 
com a conexão obtida por meio das 
mídias sociais, muitos se sentem isolados 
e sofrem com a solidão; o conforto 
conquistado associa-se ao sedentarismo 

II Simpósio Internacional de Bem-Estar: da ciência à vida prática,
Fronteiras do Envelhecimento: desafios para ciência e equipes 
de saúde, VIII Simpósio de Reabilitação Geriátrica,
VI Simpósio Internacional de Cérebro e Envelhecimento

e a uma nutrição inadequada. Como 
lidar com esse paradoxo? Renomados 
pesquisadores e filósofos irão abordar 
este tema central, trazendo os resultados 
obtidos pelos métodos de investigação 
científica ou por meio de suas 
experiências pessoais. Este simpósio 
foi cuidadosamente elaborado para 
profissionais de saúde, RH, estudantes de 
pós-graduação e graduação, e também 
para você que quer promover sua saúde 
física e mental com qualidade, como é o 
caso do cliente Einstein.

Principais Temas Abordados: 
• Ética e bem-estar;
• Equilíbrio e saúde no envelhecimento;
• Nutrição, atividade física e meditação para

o bem-estar;
• Integrando bem-estar na vida prática.



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

6.000 51.000 84.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 35.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 25.000

Patrocinador 
Premium

R$ 15.000

Patrocinador 

R$ 8.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data: 18 a 20 de agosto 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Moise Safra

Público-Alvo: Gestores, profissionais da 
área da saúde, Hotelaria e Facilities.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Ana Paula de Araujo Santos, Carmen Maria 
de Oliveira Gomes, Claudia Regina Laselva, 
Lincoln Aragoni Gomes, Mariana Ferreira 
Julio Fernandes Cavalcante, Marcelo 
Boeger, Nadia da Silva Oliveira, Pedro 
Orlando Galletta, Tatiane Ramos Canero, 
Thais Fernanda Leite Zoghbi, Luiz Fernando 
Moreira, Paulo Herique Spatara Frederico, 
Fernando Valadão Buniotti, Edgar Freitas, 
Raquel Caravelli.

Briefi ng do Evento: Os serviços de 
Hotelaria nos hospitais, somado a um 
modelo estruturado de Gestão de Facilities, 
traz agilidade nos processos, unifica 
as equipes e identifica oportunidades 
de eficiência operacional para otimizar 
recursos.  O SINAEH apresenta as 
principais inovações na área de Facilities, 
incorporando os serviços de hotelaria com 
o objetivo de maior sinergia entre as áreas,
cases e discussões sobre o impacto destas
na experiência do paciente, discutindo
ações e oportunidades do cenário atual.
O evento conta com a participação de
palestrantes de acreditações e certificações
internacionais para compor o conteúdo
científico.

Principais Temas Abordados: 

Módulo Tecnologia e Inovação
• Tendência de mercado;
• Mundo digital;
• Internet das Coisas;
• Carros com automação;
• Mobilidade.

A experiência do paciente
• Ambientes;
• Leito inteligente;
• Planetree;
• Segurança;
• Paixão em Servir;
• Atenção aos Detalhes.

Gestão e Eficiência Operacional
• Gestão de Terceiros;
• Gestão de Risco;
• Lean Six Sigma – Melhoria Contínua;
• Fluxo do Paciente;
• Sustentabilidade;
• Segurança do Colaborador.

V SINAEH - Simpósio Internacional Albert Einstein de Hotelaria



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

22.000 1.500 15.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 75.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 50.000

Patrocinador 
Premium

R$ 30.000

Patrocinador 

R$ 15.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data: 13 a 16 de outubro
Local: WTC São Paulo - Events Center

Público-Alvo: Profissionais interessados 
na melhoria da qualidade, segurança e 
sustentabilidade da saúde, bem como 
na experiência do paciente: lideranças, 
profissionais de qualidade, profissionais de 
segurança, profissionais de enfermagem, 
médicos, residentes, estudantes da área 
da saúde, administradores, pesquisadores, 
funcionários da linha de frente no 
atendimento ao paciente.

Expectativa de Público: 2000

Briefi ng do Evento: Evento latino-
americano organizado pela Sociedade 
Beneficente Israelita Brasileira Albert 
Einstein, em parceria com o Institute for 
Healthcare Improvement (IHI), com objetivo 
de melhorar a qualidade da saúde de 
forma sustentável. O evento conta com 
participantes de diversas nacionalidades 
e categorias profissionais, porém, 
majoritariamente com perfil de liderança 
do serviço de saúde de suas respectivas 
instituições. Um dos destaques deste 
Fórum é a realização do CEO Day, atividade 
paralela à programação principal que reúne 
um seleto grupo de lideranças e autoridades 
latino-americanas da área da saúde para 
propor ações conjuntas entre os países. 
Durante este encontro, os convidados 
se organizam em pequenos grupos de 
trabalho para discutir os principais desafios 
encontrados em seus países e instituições, 
compartilhar soluções, elaborar propostas 

Principais Temas Abordados: 
• Atenção Primária;
• Ciência da Melhoria;
• Experiência do Paciente;
• Fluxo do Paciente;
• Liderança;
• Saúde Populacional;
• Saúde Materna;
• Segurança do Paciente;
• Valor na Saúde;
• CEO Day.

IV Fórum Latino Americano de Qualidade e Segurança na Saúde
V Fórum de Líderes do Setor de Saúde 
III Simpósio Internacional de Experiência do Paciente  
II Fórum Internacional de Pesquisa e Inovação em Enfermagem 
III Simpósio Internacional sobre Fluxo do Paciente

de ação e estabelecer compromissos 
formando, desta forma, uma aliança para 
aprimorar o setor da saúde na América 
Latina.



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

25.000 35.000 100.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.

INVESTIMENTO 

R$ 250.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 170.000

Patrocinador 
Premium

R$ 100.000

Patrocinador 

R$ 50.000

Apoio 





Data: 06 a 08 de junho 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein 
- Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP -
Auditórios Moise Safra,  Kleinberger e Cesas.

Público-Alvo: Médico Pediatra, equipe 
multiprofissional, residentes, pós-
graduandos e graduandos.

Comissão Organizadora: 
Equipe do Hospital Israelita Albert 
Einstein.

Briefi ng do Evento: Teremos discussões 
de casos clínicos e workshops pré-simpósio 
com metodologia ativa, incluindo o Centro 
de Simulação Realística. O foco do evento 
será a atualização de conhecimentos na 
prática pediátrica.

VII Simpósio Internacional de Especialidades Pediátricas
e VI Simpósio de Imunizações em Pediatria

Expectativa de Público: 500

Principais Temas Abordados: 
• Neonatologia;
• Nefrologia;
• Psiquiatria;
• Genética.



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

25.000 55.000 20.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.

INVESTIMENTO 

R$ 94.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 62.000

Patrocinador 
Premium

R$ 37.000

Patrocinador 

R$ 19.000

Apoio 





Data: 03 a 06 de abril   
Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Moise Safra

Público-Alvo: Nutricionistas, médicos, 
enfermeiros e equipe multiprofissional.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Ana Lucia Potenza, Ana Paula Barrére, 
Andréa Pereira, Diogo Toledo, Evandro 
Figueiredo, Fernanda Antunes Ribeiro, 
Glaucia Fernanda dos Santos, Luci 
Uzelin, Maria Lucia Facundo, Mayumi 
Shima, Priscila Barsanti de Paula, 
Rosana Cardoso, Roselaine Oliveira, 
Sandra Jardim, Silvia Piovacari, Tatiana 
Scacchetti, Vanessa Ramis Figueira.

Briefi ng do Evento: Esta será a terceira 
edição do Simpósio de Terapia Nutricional, 
com assuntos relevantes e tendências para 
a prática clínica em Nutrição Clínica  e 
Terapia Nutricional. Inúmeras evidências 
científicas demonstram cada vez mais a 
importância da nutrição na preservação da 
saúde, no controle das doenças crônicas 
não transmissíveis e, ainda, como parte 
do tratamento de diversas enfermidades. 
Para discutir os grandes temas que serão 
abordados no simpósio, reuniremos  
profissionais especialistas e renomados     
da área.

Principais Temas Abordados: 
• Resultados após um ano de
implementação da campanha Braspen,
“Diga Não à Desnutrição”;
• Abordagem multiprofisisonal na terapia
nutricional no câncer de mama, próstata, 
cabeça e pescoço, trato disgestório e 
oncogeriatria;
• Estratégias multimodais no perioperatório.
Atualidades baseadas em evidências:
guidelines, lesão por pressão e custo
efetividade da terapia nutricional;
• Desafios nutricionais em pediatria
e neonatologia. Avanços em nutrição
parenteral. Massa muscular no doente
crítico: dificuldades e condutas;
• Estratégias alternativas no doente crítico;
• Experiência prática de um time: safety
huddles e visita multiprofissional;
• Comunicação em saúde e ética em mídias
digitais;
• Sustentabilidade nutricional.

III Simpósio Internacional de Terapia Nutricional, III Encontro 
de Nutrição em Pacientes Graves, IV Encontro Científico de 
Nutrição, II Simpósio de Nutrição em Oncologia



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

27.000 43.000 56.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 75.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 50.000

Patrocinador 
Premium

R$ 30.000

Patrocinador 

R$ 15.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data: 15 a 19 de julho

Local: Hospital Israelita Albert Einstein 
- Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP -
Auditório Moise Safra.

Público-Alvo: Enfermeiros, médicos e 
equipe multidisciplinar.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora e Científi ca: 
Claudia Candido da Luz
Jorge Luis Saraiva dos Santos
Karina Hajar 
Suziane Almeida Lima 
Sabrina Rosa de Lima Matos 
Anelise Jabali Barreto
Alzira Machado Teixeira

Briefi ng do Evento: Trata-se do maior 
evento relacionado ao Tema Terapia 
Infusional e Acessos Vasculares da América 
Latina. Discutiremos, nesse evento, assuntos 
relevantes ao dia a dia dos enfermeiros que 
atuam nesta área, dando subsídios para 
o crescimento profissional individual. O
objetivo principal é a junção teórico-prática
e o apoio de toda a tecnologia que envolve
os nossos processos e a experiência dos
paciente pré e intra-hospitalares.

Principais Temas Abordados: 
• Educação;
• Prevenção, Infecção da corrente
sanguínea e trombose;
• Manutenção;
• Qualidade;
• Segurança;
• Complicações;
• Sustentabilidade;
• Inovação;
• Time de Terapia Infusional.

V SIAV - Simpósio Internacional de Acessos Vasculares e      
Terapia Infusional e WOCOVA 2019



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

5.000 2.000 40.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 94.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 62.000

Patrocinador 
Premium

R$ 37.000

Patrocinador 

R$ 19.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.





Data: 23 a 25 de outubro

Local: Hospital Israelita Albert Einstein 
- Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP -
Auditório Kleinberger

Público-Alvo: Médico neurologista, 
cirurgião neurológico, psiquiatra, pediatra, 
enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, pesquisador, psicólogo, 
terapeuta ocupacional, residente, 
estudante de graduação e pós-graduação.

Expectativa de Público: 180

Comissão Organizadora e Científi ca: 
Alfredo Maluf Neto
André Carvalho Felício
Andreia Maria Heins Vaccari
Anna Maria Ringheim Cadete
Edson Amaro Junior
Gisele Sampaio Silva
Ivan Hideyo Okamoto
José Luiz Pedroso
Liana Guerra Sanches
Luiz Vicente Rizzo
Miguel Cendoroglo
Renata Carolina Acri Nunes Miranda
Rodrigo Barbosa Thomas
Rodrigo Meirelles Massaud

Briefi ng do Evento: Congresso que tem 
por objetivo discutir temas relevantes em 
Neurologia e Neurociência aplicados à 
prática clínica e à pesquisa básica.

Principais Temas Abordados: 

Cursos Pré-Simpósio
• Terapia Intensiva Neurológica para
Médicos e Enfermeiros (TIN/ TINEN);
• Toxina Hands On – Enxaqueca crônica
e Blefaroespasmo;
• Ressonância magnética como
ferramenta da Neurociência.

Grandes Temas
• Distúrbios do movimento;
• Neurodesenvolvimento;
• A Ciência da Educação;
• Neurociência e Tecnologia;
• Esclerose múltipla;
• Doença Cerebrovascular e
Neurointensivismo;
• Hot Topics;
• Memória;
• Neuroimunologia e Neuroinfecção.

X Congresso Internacional de Atualização em Neurociências



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

20.000 2.000 9.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.

INVESTIMENTO 

R$ 50.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 25.000

Patrocinador 
Premium

R$ 15.000

Patrocinador 

R$ 8.000

Apoio 





Data: 25 a 27 de Junho
Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Moise Safra.

Público-Alvo: Médicos oncologistas, 
hematologistas, hemoterapeutas, onco-
hematologistas, cirurgiões oncológicos, 
nutrólogos, paliativistas, terapeutas 
ocupacionais, geriatras, dentistas, radio-
oncologistas, enfermeiros, nutricionistas, 
psicólogos, psicopedagogos, 
farmacêuticos, fisioterapeutas, alunos de 
graduação, médicos residentes.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora:   
Dra. Ana Fernanda Yamazaki Centrone
Dra. Angela Mandelli Venancio
Dra. Carolina Sgarioni Camargo Vince
Dra. Alessandra Milani Prandini de Azambuja
Dra. Andrea Pereira
Dra. Andrea Tiemi Kondo
Dra. Andreza Alice Feitosa Ribeiro
Dra. Araci Massami Sakashita
Dra. Cristina Vogel
Dra. Daniella Cristina de Oliveira
Dra. Denise Tiemi Noguchi
Dra. Ellen Brandalezi
Dra. Elvira Deolinda R. P. Velloso
Dr. Fábio Pires de Souza Santos
Dra. Fernanda de Paula Eduardo
Dr. Gabriele Zamperlini Netto
Dr. Guilherme Fleury Perini
Dr. João Carlos de Campos Guerra
Dr. José Mauro Kutner
Dra. Juliana Folloni Fernandes
Dra. Juliana Moura Nabarrete
Dra. Leticia Mello Bezinelli
Dra. Lidiane Soares Sodre da Costa
Dr. Luiz Fernando Alves Lima Mantovani
Dra. Maiara Mattosinho Soares Zukauskas
Dra. Marcia Tanaka
Dra. Mariana Perez Esteves Silva
Dra. Marister do Nascimento Cocco
Dra. Marita Iglesias Aquino
Dra. Melina Brumatti
Dra. Nathalia da Silva Halley Neves
Dr. Nelson Hamerschlak
Dra. Nydia Strachman Bacal
Dra. Polianna Mara Rodrigues de Souza
Dra. Priscilla Lubraico Pereira

Briefi ng do Evento: Board Review: 
XIII Curso de Revisão em Hematologia 
e Hemoterapia: cria a oportunidade de 
atualização para os profissionais da saúde 
de todo o Brasil a respeito do estado da arte 
das várias doenças hematológicas malignas 
e não malignas. O profissional terá em um 
curso de imersão de três dias, uma visão 
geral para poder orientar a sua prática no 
dia a dia. V Simpósio Multidisciplinar em 
Hematologia, Hemoterapia e Transplante 
de Medula Óssea: contará com aulas 
embasadas cientificamente nas disciplinas 
de enfermagem, nutrição, odontologia, 
psicologia, fisioterapia, cuidados paliativos, 
oncogeriatria e medicina interativa. Destaque 
para as discussões sobre as abordagens 
mais recentes na área de hematologia e 
transplante de medula óssea. IV Simpósio 
de Atualizações em Oncologia Pediátrica: 
terá como tema central as leucemias da 
infância, com destaque para o desafio das 
leucemias recidivadas. As equipes médicas e 
interdisciplinares serão expostas a discussões 
atuais sobre o arsenal laboratorial utilizado 
na caracterização das leucemias recidivadas, 
assim como a perspectiva dos antigos e novos 
recursos terapêuticos.
II Simpósio Multidisciplinar em Oncologia 
Pediátrica: a oncologia pediátrica é uma 
área que tem interface com diversas 
especialidades que atuam no cuidado 
com a criança e adolescente. Exige um 
alto grau de conhecimento para promover 
a atenção integral ao paciente e família 
durante o tratamento. Nesse programa, será 
abordada a importância da atuação da equipe 
multidisciplinar na assistência integral ao 
paciente, com destaque para a complexidade 
do cuidado durante o tratamento da Leucemia 
Linfoide Aguda.

Board Review: XIII Curso de Revisão em Hematologia
e Hemoterapia, IV Simpósio Multidisciplinar em Hematologia, 
Hemoterapia e Transplante de Medula Óssea, III Simpósio de 
Atualizações em Oncologia Pediátrica,
I Simpósio Multidisciplinar em Oncologia Pediátrica



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

6.000 51.000 84.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 94.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 62.000

Patrocinador 
Premium

R$ 37.000

Patrocinador 

R$ 19.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data: 14 a 17 de agosto 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Moise Safra

Público-Alvo: Oncologistas, 
radioterapeutas, radio-oncologistas, 
cirurgiões oncológicos, residentes e equipe 
multiprofissional.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Dra. Ana Paula Garcia Cardoso
Dr. Diogo Bugano Diniz Gomes
Dr. Donato Callegaro Filho
Fabiola das Neves Afonso
Dr. Gustavo Schvartsman
Juliana Ferreira Coleridge
Marci Pietrocola
Dra. Patrícia Taranto
Paula Roberta Corazin
Dr. Rafael Aliosha Kaliks Guendelmann 
Dra.Vanessa Montes Santos

Briefi ng do Evento: Curso de revisão 
em Oncologia clínica para médicos 
oncologistas clínicos e também outras 
especialidades médicas e multidisciplinares 
que tenham interesse na área. Este ano, 
além dos grandes temas, os maiores 
destaques e mudanças na prática clínica 
que devem ser incorporadas no dia a dia do 
Oncologista, também serão apresentadas 
novas tecnologias.

Principais Temas Abordados: 
• Câncer de mama;
• Tumores do trato genitourinário;
• Tumores gastrointestinais;
• Oncologia ginecológica;
• Terapia celular;
• Melanoma;
• Sarcoma;
• Tumor SNC;
• Câncer de cabeça e pescoço;
• Câncer de pulmão.

X Board Review Oncologia Clínica
do Hospital Israelita Albert Einstein



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

9.000 17.000 25.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 94.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 62.000

Patrocinador 
Premium

R$ 37.000

Patrocinador 

R$ 19.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data:  08 e 09 de novembro

Local: Hospital Israelita Albert Einstein -
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP - 
Salão Chella

Público-Alvo: Médicos, médicos da rede 
Einstein de Oncologia e Hematologia, 
Oncologistas, Radioterapeutas, 
Hematologistas e Cirurgiões de outros 
serviços de Oncologia do Brasil e América 
do Sul.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Fabíola das Neves Afonso
Juliana Ferreira Coleridge 
Paula Roberta Corazin
Comissão Científi ca 
Dr. Andrey Soares 
Dr. Diogo Bugano
Dr. Fernando Maluf
Dr. Óren Smaletz
Dr. Rafael Aliosha Kaliks Guendelmann
Dr. Gustavo Schvartsman

Briefi ng do Evento: Discussão dos 
melhores trabalhos e pesquisas sobre o 
câncer apresentados nos maiores eventos 
de Oncologia do mundo, como: ASCO, 
ESMO, ASH, San Antonio, entre outros.                                                                            
As patologias são divididas em módulos e 
em cada um são apresentados os trabalhos 
de maneira rápida e assertiva. A mesa 
debatedora, composta por médicos de 
várias regiões do país e América Latina, 
discute e comenta sobre os avanços e 
as possibilidades de aplicação dessas 
inovações em sua região.

Principais Temas Abordados: 
Estudos destaques apresentados nos 
maiores eventos de Oncologia do mundo.
• Pulmão;
• Mama;
• Urologia;
• Ginecologia;
• Gastrointestinal;
• Cabeça e Pescoço;
• Sarcomas e Melanoma.

Best in Oncology



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

9.000 17.000 25.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.

INVESTIMENTO 

R$ 94.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 62.000

Patrocinador 
Premium

R$ 37.000

Patrocinador 

R$ 19.000

Apoio 





Data: 16 a 18 de maio 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Kleinberger

Público-Alvo: Médicos, Fisioterapeutas, 
Enfermeiros, Fisiatras, Geriatras, 
Reumatologistas, Clínicos Gerais, 
Ortopedistas, Neurocirurgiões e outros.

Expectativa de Público: 180

Comissão Organizadora: 
Dr. Arthur Werner Poetscher,  Dr. 
Luciano Miller Reis Rodrigues, Dr. David 
Del Curto, Dr. Guilherme Meyer, Dra.
Alexandra Gaspar, Dra. Luciana Pereira 
de Magalhães Machado, Dra. Isadora 
Orlando de Oliveira.

Briefi ng do Evento: O II Simpósio Einstein 
de Coluna promoverá discussão de casos 
clínicos, de ambulatório e hospitalar, 
reproduzindo um conceito inovador, 
empregado no Einstein, que é a abordagem 
multidisciplinar e multiprofissional, onde 
todas as fases do tratamento assumem 
grande importância. Com a presença de 
convidados estrangeiros em workshops e 
na mesa de especialistas, haverá ênfase na 
discussão de casos reais, com interação 
da plateia, em temas que compreenderão 
fisiopatologia, quadro clínico, aspectos 
radiológicos, tratamento conservador, 
guiado por imagem e cirúrgico, cuidados 
de enfermagem e aspectos específicos de 
fisioterapia e reabilitação. O I Simpósio de 
Endoscopia abordará a discussão de casos 
de hérnia de disco, estenose foraminal, 
estenose central cervical e lombar com a 
abordagem endoscópica. Também haverá 
cirurgias ao vivo, com interação do público.                                                                                                                                         

Principais Temas Abordados: 
• Hérnia de disco lombar;
• Hérnia de disco cervical;
• Estenose de canal cervical;
• Estenose de canal lombar;
• Lombalgia e cervicalgia.

I Simpósio Internacional de Endoscopia em Coluna,
II Simpósio Einstein de Coluna



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

30.000 43.000 64.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 58.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 29.000

Patrocinador 
Premium

R$ 17.000

Patrocinador 

R$ 9.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.





Data: 19 e 20 de julho

Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Kleinberger.

Público-Alvo: Pediatras, 
Otorrinolaringologistas, Pneumologistas, 
Neurologistas e Clínicos Gerais.

Expectativa de Público: 180

Comissão Organizadora: 
Dr. Denilson Storck Fomin
Dra. Luci Black Tabacow Hidal
Dr. Luis Carlos Gregório
Dr. Sérgio Luis de Miranda

Briefi ng do Evento: Problemas como ronco 
e apneia obstrutiva do sono serão temas de 
debate deste evento. O simpósio contará 
com palestrante internacional da área para 
discutir as novas tecnologias utilizadas no 
tratamento de pacientes portadores de 
distúrbios do sono. O evento é destinado 
a médicos com especialidades em 
pneumologia, otorrinolaringologia, cirurgia 
de cabeça e pescoço. Teremos o curso 
complementar prático para aprimoramento 
das técnicas cirúrgicas. 

Principais Temas Abordados: 

Medicina do Sono
• Polissonografia;
• Aparelhos intra-orais;
• CPAP / Bi-PAP.

Tratamento Cirúrgico do Ronco e Apneia 
Obstrutiva do Sono
• Cirurgias Nasais;
• Cirurgias de Uvulopalatofaringoplastias;
• Cirurgias de Hipofaringe.

Atualidades e o futuro do tratamento da 
Apneia Obstrutiva do Sono
• Cirurgia Robótica;
• Implantes.

XII Simpósio Internacional sobre Ronco e Apneia do Sono 



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

5.000 1.500 15.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 50.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 25.000

Patrocinador 
Premium

R$ 15.000

Patrocinador 

R$ 8.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.





Local: Hospital Israelita Albert Einstein 
- Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP -
Auditório Moise Safra

Público-Alvo: Fisioterapeuta, graduandos 
e pós-graduandos.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Ft. Raquel Afonso Caserta Eid
Ft. Cilene Saghabi de Medeiros
Ft. Eduardo Colucci
Ft. Karina Tavares Timenetsky
Ft. Ricardo Kenji
Ft. Luana Talita Diniz Ferreira
Ft. Jose Aparecido de Souza Junior
Ft. Pedro Verissimo da F. Neto

Briefi ng do Evento: Compartilhar  
conhecimentos e experiências da atuação 
do fisioterapeuta na UTI. Inovador, o evento 
integra fisioterapia baseada em evidências 
com a prática do dia a dia, embasado nos 
conceitos de qualidade e segurança do 
paciente.

Principais Temas Abordados: 
• Gestão de fisioterapia na UTI;
• Mobilização precoce;
• Transplante pulmonar;
• Ventilação mecânica na SDRA;
• Cateter nasal de alto fluxo;
• Avaliação musculoesquelética através do
ultrassom.

XII Simpósio de Fisioterapia em Terapia Intensiva e           
VIII Simpósio de Fisioterapia em Cardiologia

Data: 20 a 23 de março 



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

27.000 11.000 29.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 75.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 50.000

Patrocinador 
Premium

R$ 30.000

Patrocinador 

R$ 15.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data: 10 a 13 de julho

Local: WTC São Paulo - Events Center

Público-Alvo: Médicos intensivistas, 
anestesiologistas, cirurgiões, 
hematologistas, hemoterapeutas, 
infectologistas, neurologistas, nutrologos, 
pediatras, pneumologistas, cardiologistas, 
enfermeiros, fisioterapeutas e profissionais 
relacionados à área da saúde. Formadores 
de opinião, líderes universitários e de 
instituições privadas, do Brasil e da 
América Latina.

Expectativa de Público: 1500

Comissão Organizadora: 
PRESIDENTES
Prof. Dr. Elias Knobel - Brasil
Prof. Dr. Jean-Louis Vincent - Belgica
Coordenação Executiva / Científi ca 
Dr. Murillo Santucci Cesar de Assunção - Brasil
Comissão Organizadora
Dr. Adriano José Pereira – Brasil
Dr. Ary Serpa Neto – Brasil
Dr. Guilherme de Paula Schettino – Brasil
Dr. Leonardo José Rolim Ferraz – Brasil
Dr. Murillo Santucci Cesar de Assunção – Brasil
Dr. Thiago D. Corrêa – Brasil
Comissão Científi ca
Dr. Adriano Jose Pereira – Brasil
Dr. Airton Leonardo de Oliveira Manoel - Brasil
Dra. Alejandra Del Pilar Gallardo Garrido - Brasil
Dra. Ana Claudia Ferraz - Brasil
Dra. Ana Paula Metran Nascente – Brasil
Dr. Andre Coelho Marques – Brasil
Dr. Antonio Capone Neto – Brasil
Dr. Antonio Eduardo Pereira Pesaro – Brasil
Dr. Ary Serpa Neto – Brasil
Dr. Bruno de Arruda Bravim – Brasil
Dr. Carlos Eduardo Saldanha de Almeida – Brasil
Dra. Camila Menezes Souza Pessoa – Brasil
Dra. Carmem Silva Valente Barbas – Brasil
Dr. Daniel de Backer – Bélgica
Dr. Decio Diament – Brasil
Dr. Eliezer Silva – Brasil
Dr. Felipe Maia de Toledo Piza - Brasil
Dr. Glenn Hernandez – Chile
Dr. Gustavo Faissol Janot de Matos – Brasil
Dr. Henrique Palomba - Brasil
Dr. Joao Manoel Silva – Brasil
Dr. Leonardo Jose Rolim Ferraz – Brasil
Dr. Leonardo Lima Rocha – Brasil
Dr. Marcelo Franken – Brasil
Dr. Marcelo Katz – Brasil
Dr. Moacyr Silva Jr. – Brasil
Dr. Murillo Santucci Cesar de Assuncao – Brasil

Dr. Ricardo Cordioli – Brasil
Dr. Rodrigo Octavio Deliberato – Brasil
Dra. Roseny dos Reis Rodrigues – Brasil
Dr. Rui Moreno – Portugal
Dr. Thiago Domingos Correa – Brasil
Dr. Thiago Zinsly Camargo – Brasil

Briefi ng do Evento: O International Symposium 
on Intensive Care and Emergency Medicine for 
Latin America (LA) é uma parceria entre o Centro 
de Terapia Intensiva do Hospital Israelita Albert 
Einstein e o Departamento de Terapia Intensiva 
do Hospital Erasme, da Universidade Livre de 
Bruxelas, representados respectivamente pelos 
professores Elias Knobel e Jean-Louis Vincent. 
Realizado desde 2001, com periodicidade 
bienal, o ISICEM-LA é o capítulo latino-
americano do tradicional evento anual realizado 
em Bruxelas – considerado o melhor simpósio 
de terapia intensiva do mundo - e segue as 
mesmas características. Por isso, conta com 
a presença de palestrantes de reconhecida 
produção cientifica e publicação dos pôsteres na 
revista Critical Care, o que é um grande estímulo 
para os pesquisadores latino-americanos. A 
discussão nos diversos fóruns desenvolvidos 
durante o simpósio é enriquecida pela 
participação de cerca de 1500 congressistas, 
muitos dos quais coordenam diferentes unidades 
de terapia intensiva.

10th ISICEM - International Symposium on Intensive Care and 
Emergency Medicine for Latin America

Principais Temas Abordados: 
Cursos Pré-Simpósio
• 2nd Brazilian Symposium “Enhanced Recovery

After Surgery”;
• Acesso Vascular para ECMO;
• Fisiologia cardiorrespiratória + Workshop de

Ventilação Mecânica;
• Ultrassonografia em emergência e medicina

intensiva.
Principais Temas
• Aplicação de protocolos à beira-do-leito;
• Sepse – novos conceitos, intervenções e

terapêuticas;
• Insuficiência renal aguda;
• Estratégias de ventilação mecânica;
• Infecções por bactérias multirresistentes;
• Infecções fúngicas;
• Insuficiência cardíaca avançada;
• Insuficiência coronariana;
• Mecanismos fisiopatológicos da sepse;
• Monitorização hemodinâmica à beira-leito;



• Terapia nutricional no paciente gravemente
enfermo;

• Qualidade e segurança em terapia intensiva;
• Ressucitação com fluidos no paciente grave;
• Surviving Sepsis Campaign;
• Trauma;
• Via aérea difícil;
• Síndrome abdominal compatimental;
• Sedação e analgesia;
• Diagnóstico de infecção à beira-leito;
• Neurointensivismo;

• Transplantes de órgãos sólidos;
• Insuficiência respiratória aguda;
• Estratégias de otimização perioperatória;
• Suporte ventilatório: novas tecnologias;
• Ventilação não invasiva e cateter de alto fluxo

de oxigênio;
• ECMO;
• Mobilização precoce;
• Gestão em equipe multidisciplinar;
• Infecções virais;
• Identificação e controle de delirium público.

pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

114.000 70.000 100.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 250.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 170.000

Patrocinador 
Premium

R$ 100.000

Patrocinador 

R$ 50.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data: 02 a 04 de Agosto 

Local: Hospital Israelita Albert Einstein 
- Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP -
Auditório Moise Safra e Cesas

Público-Alvo: Médicos Pediatras, 
Neonatologistas, Pneumologistas, 
Intensivistas, Fisioterapeutas e Profissionais 
da Saúde.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Ft. Ana Cristina Zanon Yagui
Dr. Celso Moura Rebello
Ft. Cristiane do Prado
Ft. Ana Cristina Zanon Yagui
Dr. Celso Moura Rebello
Ft. Cristiane do Prado
Dr. Eduardo Juan Troster
Dra. Erica Santos
Dr. João Fernando Lourenço de Almeida
Dra. Romy Schmidt Brock Zacharias

Briefi ng do Evento: Curso teórico-prático 
de ventilação mecânica em pediatria e 
neonatologia, com sessões tutoriais para 
médicos, fisioterapeutas e enfermeiros. 
A programação abrange temas como 
ventilação protetora e uso precoce de 
corticosteroides como estratégia de 
prevenção da displasia broncopulmonar, 
avanços na ventilação não invasiva na 
SDR do RN, uso do surfactante pulmonar 
por técnica minimamente invasiva, SDRA, 
tomografia de impedância elétrica, 
desmame, falha na extubação, obstrução 
respiratória alta e CNAF. Os workshops 
terão enfoque em temas como assistência 
ventilatória inicial do recém-nascido, suporte 

Principais Temas Abordados: 
Ventilação protetora e uso precoce de 
corticosteroides como estratégia de 
prevenção da displasia broncopulmonar,  
uso do surfactante pulmonar por técnica 
minimamente invasiva, SDRA, tomografia 
de impedância elétrica, desmame, falha 
na extubação, obstrução respiratória 
alta. Estratégias ventilatórias não 
invasivas e invasivas, monitorização e 
desmame do paciente, cateter nasal de 
alto fluxo, ECMO, assistência ventilatória 
na sala de parto, suporte hemodinâmico. 
Ventilação a volume no recém-nascido, 
alta frequência com volume garantido.  
MIST e surfactante por nebulização.

XVI Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica em        
Neonatologia e Pediatria

hemodinâmico, doenças respiratórias, uso 
de tecnologias no cuidado do paciente 
crítico, além de cenários no Centro de 
Simulação Realística. Entre os palestrantes, 
há convidados internacionais com 
publicações relevantes na área.



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

3.000 4.000 95.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

INVESTIMENTO 

R$ 94.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 62.000

Patrocinador 
Premium

R$ 37.000

Patrocinador 

R$ 19.000

Apoio

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.



Data:  22 e 23 de novembro

Local: Hospital Israelita Albert Einstein - 
Av. Albert Einstein, 627 - São Paulo - SP 
- Auditório Moise Safra.

Público-Alvo: Médicos intensivistas, 
emergencistas, anestesiologistas, 
pneumologistas, cardiologistas, 
nefrologistas, neurologistas, fisioterapeutas 
e enfermeiros.

Expectativa de Público: 500

Comissão Organizadora: 
Ary Serpa Neto
Carmem Sílvia Valente Barbas
Frederico Polito Lomar
Gustavo Faissol Janot de Matos 
Humberto Bogossian
Leonardo José Rolim Ferraz
Luis Felipe Prada
Roberta Fittipaldi Palazo

Briefi ng do Evento: A 26ª edição deste 
evento já consagrado traz convidados 
internacionais renomados para um debate 
multidisciplinar sobre tradicionais e novas 
técnicas de ventilação mecânica nas 
diferentes causas de insuficiência respiratória 
aguda, ventilação protetora em pulmões 
normais e na síndrome do desconforto 
respiratório aguda, sincronia paciente-
ventilador mecânico, técnicas avançadas 
de circulação extracorpórea e desmame da 
ventilação mecânica assim como atualização 
das diferentes doenças respiratórias, de 
enfermagem e fisioterapia nos cuidados ao 
paciente em insuficiência respiratória.

Principais Temas Abordados: 
• Como melhor ajustar os diferentes

modos ventilatórios nos pacientes em
insuficiência respiratória aguda;

• Alto fluxo de oxigênio versus ventilação
não invasiva;

• Ventilação protetora;
• Sincronia paciente-ventilador mecânico;
• Monitorização do paciente em

insuficiência respiratória aguda;
• Decúbito prono e extracorpórea.

XXVI Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica do        
Hospital Israelita Albert Einstein



pessoas impactadas 
pelo Google

pessoas impactadas 
pelo Facebook

enviado para base 
qualificada de 
profissionais

20.000 6.000 50.000
GOOGLE FACEBOOK E-MAIL MARKETING

ABRANGÊNCIA DE MÍDIA EM EVENTOS ANTERIORES

EARLY BIRD/ PACOTES

Desconto de 10% em qualquer cota para contratos fechados com
até 4 meses de antecedência do evento;

Desconto de 5% em qualquer cota para contratos fechados com
até 2 meses de antecedência do evento;

Pacotes para 5 ou mais eventos adquiridos em um mesmo momento,
desconto adicional de 5% em qualquer cota.

INVESTIMENTO 

R$ 75.000

Patrocinador 
Premium Satélite

R$ 50.000

Patrocinador 
Premium

R$ 30.000

Patrocinador 

R$ 15.000

Apoio 



e 
ALBERT EINSTEIN 
INSTITUTO ISRAELITA DE 

ENSINO E PESQUISA 

CENTRO OE EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
ABRAM SZAJMAN 




