
  

APRESENTAÇÃO

A Sociedade de Terapia Intensiva do Rio Grande do Sul promove o evento científico que já é tradição da Terapia 
Intensiva gaúcha – o Congresso Gaúcho de Terapia Intensiva.

Para a edição de 2020, o tema escolhido foi Pensando na UTI do futuro. A discussão acerca deste tema nasce da 

necessidade de conseguirmos agregar novas tecnologias com melhoria do cuidado assistencial, equipamentos de 

monitorização e intervenção mais modernos e mais complexos vem sendo progressivamente utilizados no dia a dia da 

Terapia Intensiva. Nosso grande desafio é utilizá-los de maneira eficiente, traduzindo esta utilização em um cuidado 

assistencial de excelência. Além deste tema central, serão abordados também os assuntos tradicionais como ventilação 

mecânica, sepse, hemodinâmica e sedação.

Para 2020, a cidade de Gramado será mantida como destino do Congresso, a ser realizado novamente no Centro de 

Eventos da FAURGS. O período definido para a realização é de 1º a 3 de outubro de 2020. A Comissão Organizadora conta 

com o seu indispensável apoio ao Congresso, ajudando na divulgação do conhecimento científico em nossa atividade.

Atenciosamente,

Dr. Wagner Nedel 

Presidente da SOTIRGS - Biênio 2020-2021



  

COMISSÃO ORGANIZADORA E CIENTÍFICA

Enfermeira Adriana Alves dos Santos
Farmacêutica Carina da Fontoura Zaleski
Nutricionista Danielle Silla Jobim Milanez

Dr. Edison Moraes Rodrigues Filho
Fisioterapeuta Luiz Alberto Forgiarini Junior

Dr. Márcio Boniatti 
Enfermeiro Odon Melo Soares

Dr. Regis Goulart Rosa
Psicóloga Rita Prieb

Enfermeira Sofia Louise Santin Barilli
Dr. Thiago Lisboa 
Dr. Wagner Nedel 



  

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Stand de 9m² com montagem básica e inserção de material na pasta dos congressistas.
 

Stand de 9m² com montagem básica, logo no site e news e inserção de material na pasta dos congressistas.
 

Stand de 12m² com montagem básica, logo no site e news  inserção de material na pasta dos congressistas e 02 
inscrições.

Stand de 15m² com montagem básica, logo no site, news de divulgação e programa do evento, material na pasta 
dos congressistas. 

Simpósio Satélite no intervalo do almoço, com lunch in box  fornecido pelo patrocinador. (2 cotas/dia).

Logo no crachá (cota exclusiva).

Coffee break para os cursos pré-congresso.

Área de exposição: stands de 9m² ou 12m² com montagem padrão.



  

Tamanhos básicos de 9m² e 12m², estruturados em sistema modulado de alumínio anodizado, com pergolado superior 
e painéis em TS brancos.

Forração na cor cinza grafite, aplicado direto no piso do local.

01 testeira em painel de TS Branco de 1,10 x 0,50m, com logo em letra arial preta.

01 spot de iluminação para a testeira do estande.

01 calha com lâmpada fluorescente de 40w.

01 Tomada padrão brasileiro..

MONTAGEM PADRÃO STANDS



  

PLANTA ÁREA DE EXPOSIÇÃO



  

INFORMAÇÕES/COMERCIALIZAÇÃO

Contato: Mônica Machado
51| 2108-3131

monica@officeeventos.com.br
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