
 

 

PLANO COMERCIAL 

IV Congresso de Medicina de Emergência da 

ABRAMEDE MG – 14 a 16 set 2023 

 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 

Mensagem do presidente do IV Congresso de Medicina de 

Emergência da ABRAMEDE MG 2023 

 

O atual estado de ineficiência e superlotação experimentado nas emergências de 

nosso Estado não é diferente do que ocorre no restante do país e mesmo no mundo, 

em maior ou menor grau, e é uma ameaça evitável e inaceitável à segurança do 

paciente.  

As causas são bem conhecidas: alta demanda, equipes e processo ineficientes e 

poucos leitos hospitalares de retaguarda. Os atrasos na transferência dos pacientes 

dos departamentos de emergência é a causa mais impactante, mas todos concorrem 

para o problema. 

Pensando nisso a ABRAMEDE MG formatou o seu IV congresso com o tema central: 

“O paciente certo, no tempo certo, no lugar certo, ...e com a equipe certa: a gestão 

eficiente é o caminho!” 

É importante conhecermos o funcionamento dos serviços de emergência e como 

deveriam funcionar. Devem ser flexíveis com processos bem desenhados e com 

equipes com conhecimento, habilidade e capacidades comprovadas.  

Governos e gestores hospitalares devem trabalhar em parceria com profissionais 

especializados em emergência para resolver essa situação insegura e insustentável. 

Ações rápidas e eficazes devem ser implementadas em todo o sistema de saúde em 

prol da segurança assistencial na emergência. 

Unam-se a nós nesse projeto! Venham discutir e contribuir com o tema nos dias 14, 15 

E 16 de setembro de 2023, na Associação Médica de Minas Gerais em Belo Horizonte. 

 

 

Dr. Welfane Cordeiro Júnior 

Presidente do IV Congresso ABRAMEDE MG 2023 

 

 



 
 

 

 

Programação - Temas principais  

 

O financiamento da Emergência ideal é possível?  

Overcrowding Management 

Fluxo de pacientes na emergência: mapeando o processo 

Telemedicine in Emergency System 

Gestão das linhas do cuidado da emergência: Síndrome coronária aguda, Acidente 

vascular cerebral, Trauma, Sepse – Detalhando e gerenciando cada etapa do 

processo – quais os recursos necessários? 

Classificação verde e azul – como gerenciar linhas do cuidado dos pacientes não tão 

graves? 

Gestão de crise e a importância dos Hundles diários 

Gestão das equipes 

Prática Baseada em Evidência na Emergência 

Tecnologias: o que é viável 

Ocorrências com múltiplas vítimas, estamos preparados?  

Particularidades das Emergências Pediátricas: Transporte neonatal: horas de terror 

da regulação ao destino? - Os desafios na abordagem dos acidentes com animais 

peçonhentos e nas intoxicações exógenas; Os desafios na abordagem dos acidentes 

domésticos graves (queimaduras, afogamentos, outros)  

Saúde mental: a abordagem do paciente psiquiátrico; A linha tênue entre o que 

devemos ou não fazer na assistência ao paciente cuidados paliativos; Manejo na 

assistência e no transporte do paciente com obesidade 

 

Convidados internacional confirmado: Jody Crane 

Convidados nacionais confirmados: Welfane Cordeiro Junior, Hélio Penna 

Guimarães, Helvecio Miranda Magalhaes Júnior – Secretário de Atenção 

Especializada do Ministério da Saúde, Fábio Bacheretti – Secretário Estadual de 

Saúde, José Augusto Ferreira 

 

 



 
 

 

 

 

 

Cota Ouro  

• Área de 15m² conforme disponibilidade e data de fechamento de contrato, para 

expor e divulgar seus produtos e serviços;  

• 5 (cinco) inscrições para o Congresso;  

• Inserção de sua logomarca no site oficial do congresso, com link direto para o site 

da empresa;  

• Inserção de sua logomarca nos newsletters, conforme data de contrato;  

• Logomarca do patrocinador nos intervalos das palestras;  

• Autorização de 01 (um) encarte tamanho A4 ou brinde nas pastas dos 

Congressistas – aprovados previamente pela Comissão Organizadora;  

• Citação no cerimonial do evento;  

Investimento: R$30.000,00  

 

Cota Prata  

• Área de 12m² conforme disponibilidade e data de fechamento de contrato, para 

expor e divulgar seus produtos e serviços;  

• 3 (três) inscrições para o Congresso;  

• Inserção de sua logomarca no site oficial do congresso, com link direto para o site 

da empresa;  

• Inserção de sua logomarca nos newsletters, conforme data de contrato;  

• Autorização de 01 (um) encarte tamanho A4 ou brinde nas pastas dos 

Congressistas – aprovados previamente pela Comissão Organizadora;  

• Citação no cerimonial do evento;  

Investimento: R$25.000,00  

 

 

 



 
 

Cota bronze 

• Área de 9 m² conforme disponibilidade e data de fechamento de contrato, para 

expor e divulgar seus produtos e serviços;  

 

• 2 (duas) inscrições para o Congresso;  

• Inserção de sua logomarca no site oficial do congresso, com link direto para o site 

da empresa;  

• Autorização de 01 (um) encarte tamanho A4 ou brinde nas pastas dos 

Congressistas – aprovados previamente pela Comissão Organizadora;  

• Citação no cerimonial do evento;  

Investimento: R$20.000,00  

 

Patrocínio extra 

Simpósio Satélite 

Investimento: R$ 8.000,00 

Desconto de 30% e 20% para patrocinadores ouro e prata, respectivamente 

Dias: 14, 15 e16 de setembro de 2023 

Horários: intervalo do almoço. 

1 sala disponível 

No custo do simpósio estão inclusos salão durante 60 minutos. 

Area com mesa 6m2 para livraria ou vestimentas para profissionais de saúde ou 

outro produto de interesse e de acordo com compliance da ABRAMEDE (exceto 

indústria farmacêutica e de equipamentos) 

Investimento $ 3000,00 

 

Sinalização 

Investimento: R$ 8.000,00 

Desconto de 30% e 20% para patrocinadores ouro e prata, respectivamente 

 


