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O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe) e o Hospital da Criança de
Brasília José Alencar (HCB), convidam você para participar como patrocinador do Congresso
Brasileiro da Criança com Condições Complexas de Saúde – Tecnologias para o cuidado e
para a cura.
Este é o primeiro congresso organizado pela instituição, que será realizado em comemoração
aos sete anos de funcionamento do Hospital da Criança de Brasília e em celebração da
abertura da nova ala hospitalar, que comportará 200 leitos de pediatria especializada, com
UTI e infraestrutura para transplantes, consolidando o papel dessa instituição no cenário de
instituições pediátricas brasileiras de excelência.
O ensino e a pesquisa constituem pilares estratégicos para atingir a excelência assistencial da
instituição. Durante esses seis anos de funcionamento, o HCB já realizou 57 eventos
técnico-científicos, tendo comparecido a esses eventos um público de aproximadamente
2.300 participantes. Os eventos promovidos pelo Hospital são costumeiramente muito bem
avaliados pelos seus públicos, tendo uma posição muito forte no mercado pela qualidade da
organização e elevado nível dos programas.
Como exemplo, destacamos dois eventos realizados:



Jornada de Doenças Crônicas Pediátricas – Atenção em rede: conceitos, estratégias
e desafios, em 2016. Número de Inscritos: 141. Avaliação geral do evento: Muito bom =
66,67% Bom = 33,33%.
I Jornada de Cuidados Paliativos em Pediatria, em 2017. Número de Inscritos: 559.
Avaliação geral do evento: Muito bom = 76,79% Bom = 21,43%.

Desta forma, vislumbre a participação da sua empresa neste evento como patrocinadora,
participando da história da pediatria no Brasil, contribuindo para aprimorar a qualidade da
assistência à criança com condições complexas de saúde.
Observe, no prospecto a seguir, as condições e facilidades para se tornar um patrocinador
deste evento que certamente será um marco para a saúde da criança em nosso país.
Esperamos poder contar com o seu apoio.
Atenciosamente,
Newton Alarcão
Diretor-Presidente do Icipe

APRESENTAÇÃO
Visão
O Congresso Brasileiro da Criança com Condições Complexas de Saúde, a ser realizado no
período de 21 a 23 de novembro de 2018, pretende ocupar um lugar único no cenário dos
eventos técnico-científicos da saúde. A proposta é diferenciá-lo dos congressos de pediatria e
dos congressos de especialidades pediátricas, que cumprem seu papel na abordagem de
doenças ou de sistemas orgânicos.
Em alinhamento com a proposta assistencial do Hospital da Criança de Brasília José Alencar
(HCB), a organização deste congresso propõe que a criança seja colocada no centro dos
interesses científicos e das discussões, com o enfoque da integralidade, da humanização e da
interdisciplinaridade, da qualidade e da segurança do paciente, vindo a corroborar os
esforços engendrados pela equipe do HCB na consolidação desta abordagem.
A primeira edição deste congresso espera reunir mais de 200 pessoas das diferentes áreas do
conhecimento profissional relacionadas com o tema “Tecnologias para o cuidado e para a
cura”, desde médicos especialistas, pediatras e equipe multiprofissional. Deverá incluir
também usuários e representantes dos setores sociais com interesse na temática: educação,
serviço social, comunidade, associações, etc. Espera-se que este seja o primeiro evento de
uma série, vindo a fortalecer o papel do HCB como formador de recursos humanos para a
saúde e como polo de pesquisa em saúde da criança e do adolescente, ampliando a rede de
cooperação científica nacional e internacional.
Objetivo
O objetivo do evento será discutir os mais recentes avanços no conhecimento relacionados ao
emprego de tecnologias duras e leves, na atenção integral e humanizada de crianças
acometidas com condições complexas de saúde em um dos seguintes eixos temáticos:
a. Tecnologias e a cura
Exemplos:
 Saúde baseada em evidências: conexão entre pesquisa e a aplicação clínica
 Tecnologia e taxas de cura (exemplo: leucemia = 95%)
 Genômica, diagnóstico e tratamento individualizado - pesquisa translacional

Células tronco
 Robótica e os avanços cirúrgicos
 Farmacogenômica: papel dos genes na resposta às drogas
 “Big data” e mineração de dados
 Inteligência artificial
 Impressão 3D
 Imagem e diagnóstico
b. Tecnologias e o cuidado
Exemplos:
 Telemedicina no cuidado da criança com condições de saúde complexas
 Registro eletrônico dos dados de saúde da criança
 Envolvimento digital para o autocuidado
 Comprimidos inteligentes
 ECMO – Membrana de Oxigenação extracorpórea
c. Tecnologias leves no panorama do cuidado
Exemplos:
 A transição do cuidado para a adolescência e para a idade adulta
 Cuidado centrado na família
 Experiência do paciente e da família
 Cuidado paliativo
 Humanização
 Linha do cuidado
 Matriciamento da atenção
 Intersetorialidade
 Segurança do paciente
 Projeto Terapêutico Singular
 Mapeamento e navegação do paciente na rede
d. Políticas de Saúde na atenção à criança com condições complexas de saúde
Exemplos:
 Coordenação do cuidado
 Organizações responsáveis: o que esperar
 Determinantes sociais da saúde: violência, baixa renda, acesso aos cuidados de
saúde e às tecnologias
 Tomada de decisão: sistemas de informação e dados epidemiológicos
 Incorporação de novas tecnologias: custos e melhor evidência científica

MENSAGEM

PRESIDENTE DO CONGRESSO
Sejam bem-vindos (as) ao Congresso Brasileiro da Criança com Condições Complexas de Saúde, que será realizado
em Brasília/DF no período de 21 a 23 de novembro de 2018, com o tema: “Tecnologias para o cuidado e para a cura”.
Este é o primeiro congresso realizado pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), organização
social de saúde gestora do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). Essa iniciativa contribui para a
consolidação do papel do Hospital da Criança de Brasília na atenção às crianças do Distrito Federal e de cidades do
entorno acometidas por condições graves e complexas de saúde – como o câncer e doenças genéticas,
hemoglobinopatias, imunodeficiências primárias, asma grave, fibrose cística, atresia biliar e doenças
neuromusculares progressivas, além de outras enfermidades de etiologias diversas como a epilepsia grave.
O Congresso discutirá temas relevantes no campo da pesquisa que se traduzam em tecnologias avançadas no
diagnóstico e tratamento. Discutirá também as tecnologias leves, que dizem respeito a avanços na atenção integral
e humanizada das crianças, na perspectiva de rede de atenção em saúde pública.
A congregação de pesquisadores, gestores e profissionais dos diferentes níveis de atenção em saúde, bem como de
usuários e integrantes de outros setores de conhecimento e prática, deve contribuir para uma melhor atenção às
crianças acometidas por condições de saúde complexas segundo as oportunidades que com o Congresso serão
criadas:
 Um fórum de discussão, de crítica e de apresentação de inovações em diagnóstico e tratamento;
 A incorporação prática de novos conhecimentos com a perspectiva da atenção centrada no usuário e na sua
família;
 O desenvolvimento profissional interdisciplinar entre profissionais da atenção à saúde, gestores, inovadores,
usuários e demais setores da sociedade (educação, terceiro setor, imprensa, judiciário, etc.)
 O incentivo à colaboração nacional e internacional, com foco no usuário, para discutir problemas que são de
todos na busca de soluções comuns – políticas de atenção.
O programa será cuidadosamente elaborado para que haja o máximo aproveitamento por parte dos congressistas –
que também terão a oportunidade de compartilhar suas experiências e seus conhecimentos, com a apresentação de
temas livres com trabalhos inovadores. Caso esteja interessado, veja orientação para inscrição de temas livres.
Com nossos sinceros cumprimentos,
Renilson Rehem
Presidente do Congresso

MENSAGEM

PRESIDENTE DO ICIPE
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe) tem atuado em parceria com a Secretaria de Saúde do
Distrito Federal (SES) para oferecer assistência qualificada às crianças com condições complexas de saúde do Distrito
Federal e do entorno por meio de uma gestão eficiente e transparente do Hospital da Criança de Brasília José Alencar
(HCB).
Ao longo dos sete anos de existência do Hospital, o Icipe empenha esforços para ampliar a capacidade ambulatorial,
com estratégias efetivas centradas na criança e na família, de forma humanizada. Com a inauguração da nova ala, a
Rede de Saúde Pública do Distrito Federal deve consolidar o Hospital como uma unidade complementar de
referência nacional à atenção pediátrica de condições complexas de saúde.
Segundo a literatura mundial, o atendimento em unidades centralizadas, como é o caso do Hospital da Criança de
Brasília José Alencar, com uso de tecnologias apropriadas, elevado conhecimento tácito das equipes
multidisciplinares e aprofundamento do conhecimento científico específico, permite alcançar as melhores práticas
para atender clinicamente esse grupo de crianças.
Com essa perspectiva, o Icipe, o HCB e a SES/DF vêm pavimentando a cultura de abordagem científica, constituindo
um robusto programa de ensino e pesquisa por meio da ação contínua do Centro Integrado e Sustentável de Ensino
e Pesquisa (Cisep) do HCB, que fomenta pesquisas, treinamentos, residências, publicações e a realização de eventos
técnico-científicos – como o Congresso Brasileiro da Criança com Condições Complexas de Saúde, que ocorrerá em
Brasília/DF, no período de 21 a 23 de novembro de 2018.
Esse Congresso pretende ser também um marco na consolidação da ambiciosa proposta de assistência, engendrada
há mais de 30 anos pela Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e
Hemopatias (Abrace), que liderou todo esse movimento.
Sejam todos bem-vindos!
Newton Alarcão
Diretor-Presidente do Icipe

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
PATROCÍNIO OURO
Reciprocidade
I. Espaço com montagem básica de 2,5m² conforme planta anexa
II. Inserção da logomarca institucional nos seguintes materiais/peças do congresso:
a. Site
b. Painel fundo de palco
c. Programa oficial do congresso
d. Inserção de logomarca na programação visual do evento
e. Encarte na pasta dos congressistas
f. Materiais de divulgação digitais e impressos
g. 06 inscrições para participar de todo evento
h. Mailing eletrônico dos visitantes e congressistas
Obs.: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios.
Valor do Investimento: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

PATROCÍNIO PRATA
Reciprocidade
I. Espaço com montagem básica de 2,5m² conforme planta anexa
II. Inserção da logomarca institucional nos seguintes materiais/peças do congresso:
a. Site
b. Painel fundo de palco
c. Programa oficial do congresso
d. 04 inscrições para participar de todo evento
e. Mailing eletrônico dos visitantes e congressistas
Obs.: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios.
Valor do Investimento: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
(*) Os patrocinadores OURO e PRATA estarão aptos a participar de uma mesa de discussões com
a administração do Hospital para discussão de novas tecnologias e práticas da sua área específica.

COTA BÁSICA
Reciprocidade
I. Espaço com montagem básica de 2,5m²
Valor do Investimento: R$ 3.000,00 (três mil reais)

OUTRAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
SIMPÓSIO SATÉLITE + ESPAÇO
Reciprocidade
I. Espaço com montagem básica de 2,5m² conforme planta anexa
II. Espaço na programação cientifica, destinado à divulgação de produto
de interesse da empresa patrocinadora. Será disponibilizado:
a. Sala montada
b. 01 recepcionista
c. Recurso audiovisual (tela, projetor, microfone de mesa e sem fio, sistema de áudio)
d. 01 técnico de áudio e imagem
e. Espaço básico de 2,5m²
(*) Não inclui tradução simultânea.
(**) Toda organização e despesas com palestrante é de responsabilidade do patrocinador.
Valor do Investimento: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)

SIMPÓSIO SATÉLITE
Reciprocidade
I. Espaço na programação cientifica, destinado à divulgação de produto
de interesse da empresa patrocinadora. Será disponibilizado:
a. Sala montada
b. 01 Recepcionista
c. Recurso audiovisual (tela, projetor, microfone de mesa e sem fio, sistema de áudio)
d. 01 técnico de áudio e imagem
(*) Não inclui tradução simultânea.
(**) Toda organização e despesas com palestrante é de responsabilidade do patrocinador.
(***) Dia, horário e local do simpósio caberão à comissão do evento definir
para melhor atender as demandas do patrocinador.
(****) Alimentação por conta do patrocinador, caso seja do seu interesse.
Valor do Investimento: R$ 8.000,00 (oito mil reais)
*A organização do evento informará os horários disponíveis para a realização dos simpósios satélites.

MATERIAL NA PASTA + MAILING
Reciprocidade
I. Encarte de 01 (um) folder ou 01 (um) brinde na pasta do congressista*
II. Mailing de todos os participantes do evento.
(*) A confecção do material é de responsabilidade do patrocinador.
Valor do Investimento: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

COQUETEL E COFFEE BREAK
Reciprocidade
I. Aproveitar a recepção para ação promocional (distribuir brindes ou folhetos)
II. Distribuição de banners na área do evento
III. Inserção da logomarca do patrocinador no convite para o coquetel e coffee break
Obs.: As 02 (duas) cotas podem ser adquiridas por um único patrocinador
(*) A confecção do material é de responsabilidade do(s) patrocinador(es).
Valor do Investimento (cada cota): R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

REALIZAÇÃO
Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe), organização social de saúde
gestora do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB)
ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
Win Eventos
Departamento Comercial | Maria Áurea José Percílio
Fone/fax: (62) 3241-3939
Email: comercial.go2@wineventos.com.br
www.congresso.hcb.org.br
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