
PROJETOS e  
PATROCÍNIOS



Programação Científica*O Curso
Segundo dados do Comitê de Vigilância à Morte 
Materna, Infantil e Fetal, São Paulo teve em 2017, 
47 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos.

As principais causas são: 

 � pressão alta,
 � hemorragia e 
 � infecções.

Pensando nisso, a SOGESP elaborou o Curso 
Teórico-Prático de Emergências Obstétricas, com 
capacitação para:

 � Classificação de risco,
 � Sequenciamento do atendimento a hemorragia 

puerperal,
 � Diagnóstico e manejo inicial de edema agudo 

de pulmão,
 � Diagnóstico e assistência às urgências hiper-

tensivas e
 � Manejo de infeção puerperal grave.

O curso tem o objetivo de mobilizar ginecologistas e 
obstetras a unirem esforços, para juntos mudarmos essa 
realidade e revertermos os números em favor da vida.

08h30 Inscrição e entrega de material

08h40 Mesa de abertura e vídeo

08h50 Contextualização da morte materna

09h00 Aula 1 – Morbidade materna grave e classificação de risco

09h15 Aula 2 – Sequenciamento do atendimento da hemorragia puerperal

09h35 Perguntas e respostas

09h50 Intervalo

10h05 Estação 1: Código vermelho  
Estação 2: Balão de tamponamento/Suturas hemostáticas

12h10 Intervalo para almoço

13h30 Aula 3 – Diagnóstico e manejo inicial de edema agudo de pulmão

13h50 Aula 4 – Diagnóstico e assistência às urgências hipertensivas

14h10 Aula 5 – Manejo da sepse materna

14h30 Perguntas e respostas

14h45 Intervalo

15h00

Estação 3: Eclâmpsia 
Estação 4: Choque séptico  
Estação 5: Edema agudo de pulmão

17h00 Encerramento
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A SOGESP se responsabiliza a:
 � Definir a programação científica.
 � Organizar e ministrar o curso.
 � Fornecer todo material necessário para reali-

zação da atividade proposta, conforme progra-
mação científica.

 � Pagar os instrutores.

O Patrocinador se responsabiliza a:
 � Definir e custear o local de realização do evento.
 � Oferecer 01 coffee break, almoço, água e café 

aos participantes.
 � Transporte e hospedagem, conforme o caso, até 

o local para a equipe da SOGESP, composta por 
06 pessoas.

 �  Pagar e/ou fornecer todos os itens não 
relacionados aqui.

 � Divulgar o curso para seu público alvo.
 � Distribuir as inscrições.

O Patrocinador se responsabiliza a:
 � Definir e custear o local de realização do evento.
 � Oferecer 01 coffee break, almoço, água e café 

aos participantes.
 � Transporte e hospedagem, conforme o caso, até 

o local para a equipe da SOGESP, composta por 
06 pessoas.

 �   Pagar e/ou fornecer todos os itens 
não relacionados aqui.

 � Divulgar o curso para seu público alvo.
 � Distribuir as inscrições.

A SOGESP se responsabiliza a:
 � Definir a programação científica.
 � Organizar e ministrar o curso.
 � Fornecer todo material necessário para realização 

da atividade proposta, conforme programação  
científica.

 � Pagar os instrutores.

Oportunidades de Patrocínio

Patrocínio Master – Opção 01 
Investimento de R$ 30.000,00  
A empresa tem a oportunidade de adquirir uma edição do curso completo, assinando como a realizadora junto 
com a SOGESP. 

Para cursos ministrados no estado de SP.

Patrocínio Master – Opção 02 
Investimento de R$ 42.000,00 
A empresa tem a oportunidade de adquirir uma edição do curso completo, assinando como a realizadora junto 
com a SOGESP.

Para cursos realizados fora do estado de SP.

Contrapartidas:
 � A empresa assinará como realizadora do evento 

junto com a SOGESP.
 � Todas as vagas do curso, com o máximo de 40 

participantes.Definição da data e local, conforme 
disponibilidade de agenda dos instrutores e da 
SOGESP.

Contrapartidas:
 � A empresa assinará como realizadora do evento 

junto com a SOGESP.
 � Todas as vagas do curso, com o máximo de  

40 participantes.Definição da data e local, 
conforme disponibilidade de agenda dos  
instrutores e da SOGESP.



Outros itens  
de patrocínio

Patrocínio de Inscrições
Inscrição unitária R$ 600,00
Para não sócios da SOGESP

Mínimo de 03 inscrições

Patrocínio Instituições Parceiras 
Investimento de R$ 15.000,00

A SOGESP se responsabiliza a:
 � Definir a programação científica.
 � Organizar e ministrar o curso.
 � Fornecer todo material necessário para reali-

zação da atividade proposta, conforme progra-
mação científica.

 � Pagar os instrutores.
 � Transporte e hospedagem, conforme o caso, até 

o local para a equipe da SOGESP, composta por 
06 pessoas.

 � Abrir as inscrições para ocupar 20 vagas.

Contrapartidas:
 � A empresa assinará como instituição parceira 

do evento junto com a SOGESP.
 � 20 vagas do curso, com o máximo de 40 parti-

cipantes (as outras 20 vagas serão adminis-
tradas pela SOGESP). Definição da data e local, 
conforme disponibilidade de agenda dos instru-
tores e da SOGESP.

A empresa tem a oportunidade de adquirir uma edição do curso completo, assinando como realizadora junto 
com a SOGESP. Para cursos ministrados somente no Estado de São Paulo.

Itens Valores

Inserção de 01 folder impresso no material dos participantes 
Material a ser fornecido pelo patrocinador, com até 04 páginas e tamanho  
máximo de uma folha A4.

R$ 3.000,00

Patrocínio de coffee break 
O patrocinador poderá fornecer um banner de boas-vindas com seu logotipo.

R$ 3.800,00 

Inserção de logotipo institucional do patrocinador 
No rodapé dos comunicados do curso, a serem enviados  
a todo mailing da SOGESP

R$ 4.000,00

Espaço para exposição 
Contendo uma mesa ou balcão, 03 cadeiras ou banquetas e logomarca do 
patrocinador

R$ 5.000,00

Patrocínio de almoço 
O patrocinador poderá fornecer um banner de boas-vindas  
e guardanapos com o seu logotipo. 
Valor da refeição para os participantes incluso no patrocínio.

R$ 5.000,00

Pacote com 10 inscrições R$ 5.500,00 
Máximo de 04 empresas patrocinadoras por curso.

Os valores e itens abaixo se referem  
a uma edição do curso, conforme  
programação previamente divulgada.

O Patrocinador se responsabiliza a:
 � Definir e custear o local de realização do evento.
 � Oferecer 01 coffee break, almoço, água e café 

aos participantes.
 � Divulgar o curso para seu público alvo.
 � Distribuir 20 inscrições, podendo incluir 

enfermeiras, médicos anestesistas e intensivistas.
 � Pagar e/ou fornecer todos os itens não 

relacionados aqui.



O Curso
Dar voz aos residentes, elevar o nível da formação 
e dos programas de residência médica no Estado 
são os principais objetivos da Comissão de 
Residência Médica da SOGESP.

A comissão trabalha intensamente para catalogar 
todos os seviços de São Paulo e identificar 
eventuais deficiências a serem corrigidas.

Assim, criou-se cursos teóricos e práticos que 
visam o aprimoramento e atualização dos futuros 
profissionais da área.

Programação Científica*
07h30 - 8h00 Abertura da secretaria

08h00 – 08h30 Prematuridade

08h30 – 09h00 Restrição de crescimento fetal

09h00 – 09h30 Manejo do Diabetes 
Gestacional

09h30 – 10h00 Desafios na atenção  
à pré-eclâmpsia

10h00 – 10h30 Intervalo

10h30 – 11h00 Anticoncepção – Up to date

11h00 – 11h30 DIU pós-parto

11h30 – 12h00 Cosmiatria na gestação

12h00 – 12h30 Direito e a prática obstétrica

12h30 - 13h30 Brunch

13h00 – 13h30
Sexualidade – Saúde trans, 
transição hormonal para 
transgênero

13h30 – 14h00 Atualidade em Uroginecologia

14h00 – 14h30 Atualidades em ginecologia 
endócrina

15h00 Encerramento

Itens Valores

1 Banner + 1 folheto a ser distribuído pelo patrocinador R$ 2.500,00

1 Banner + 1 folheto dentro da pasta R$ 3.500,00

1 Banner + 1 folheto dentro da pasta + logo nas newsletter de divulgação R$ 4.500,00

2 Banners + 1 folheto dentro da pasta + Inserção de webbanner  
no portal SOGESP por 15 dias

R$ 5.000,00 

2 Banners + 1 folheto dentro da pasta + Inserção de webanner  
no portal SOGESP por 15 dias + logo nas newsletter de divulgação

R$ 6.500,00

Oportunidades de Patrocínio

*Programa sujeito a alteração



O Curso
PEP SOGESP é o Programa de Educação Presencial da SOGESP, que visa ampliar o leque de opções de atuali-
zação científica. Hoje contamos com as opções de programação abaixo:

Obstetrícia
 � Ética em GO
 � Transmissão Vertical
 � Assistência ao parto
 � Diabetes e Gravidez (prático)
 � Prematuridade (prático)
 � Hemorragias (prático)
 � Hipertensão
 � Medicina Fetal

Ginecologia
 � Uroginecologia (prático)
 � Climatério
 � Infecções genitais
 � Anticoncepção
 � Cirurgia vaginal (prático)
 � Incontinência urinária
 � Infertilidade conjugal

Oportunidades de Patrocínio 
PEP CURSO PRÁTICO

Patrocínio Master – Opção 01 
Investimento de R$ 30.000,00 
A empresa tem a oportunidade de adquirir uma edição do curso completo, assinando como realizadorajunto 
com a SOGESP. Para cursos ministrados no Estado de São Paulo.

Contrapartidas:
 � A empresa assinará como realizadora do evento junto com a SOGESP.
 � Todas as vagas do curso, com no máximo de 40 participantes.
 � Definição da data e local, conforme disponibilidade de agenda dos instru-

tores e da SOGESP.
 � Oferecer 01 coffee break, almoço, água e café aos participantes.
 � Divulgar o curso para seu público-alvo.
 � Pagar e/ou fornecer todos os itens não relacionados aqui.

A SOGESP se responsabiliza a:
 � Definir a programação científica.
 � Organizar e ministrar o curso.
 � Fornecer todo o material necessário para reali-

zação da atividade proposta, conforme a progra-
mação científica.

 � Transporte e hospedagem, conforme o caso, até 
o local para a equipe SOGESP, composta por 4 
pessoas.

 � Pagar os instrutores.



Patrocínio Master - Opção 2 
Investimento de R$ 42.000,00
A empresa tem a oportunidade de adquirir uma edição do curso completo, assinando como realizadorajunto 
com a SOGESP. Para cursos ministrados fora do Estado de São Paulo.

A SOGESP se responsabiliza a:
 � Definir a programação científica.
 � Organizar e ministrar o curso.
 � Fornecer todo o material necessário para reali-

zação da atividade proposta, conforme a progra-
mação científica.

 � Transporte e hospedagem, conforme o caso, até 
o local para a equipe SOGESP, composta por 4 
pessoas.

 � Pagar os instrutores.

Contrapartidas:
 � A empresa assinará como realizadora do evento 

junto com a SOGESP.
 � Todas as vagas do curso, com no máximo de 40 

participantes.
 � Definição da data e local, conforme disponibili-

dade de agenda dos instrutores e da SOGESP.
 � Oferecer 01 coffee break, almoço, água e café 

aos participantes.
 � Divulgar o curso para seu público-alvo.
 � Pagar e/ou fornecer todos os itens não relacio-

nados aqui.

Patrocínio Instituições Parceiras 
Investimento de R$ 15.000,00
A empresa tem a oportunidade de adquirir uma edição do curso completo, assinando como realizadora junto 
com a SOGESP. Para cursos ministrados somente no Estado de São Paulo.

Contrapartidas:
 � A empresa assinará como instituição parceira do 

evento junto com a SOGESP.
 � 20 vagas do curso, com o máximo de 40 

participantes (as outras 20 serão adminis-
tradas pela SOGESP

 � Definição da data e local, conforme disponibili-
dade de agenda dos instrutores e da SOGESP.

 � Definir e custear o local de realização do evento.
 � Oferecer 01 coffee break, almoço, água e café 

aos participantes.
 � Divulgar o curso para seu público-alvo.
 � Pagar e/ou fornecer todos os itens não relacio-

nados aqui.

A SOGESP se responsabiliza a:
 � Definir a programação científica.
 � Organizar e ministrar o curso.
 � Fornecer todo o material necessário para reali-

zação da atividade proposta, conforme a progra-
mação científica.

 � Transporte e hospedagem, conforme o caso, 
até o local para a equipe SOGESP, composta 
por 6 pessoas.

 � Pagar os instrutores.
 � Abrir as inscrições para ocupar 20 vagas.



Outros itens de patrocínio
Os valores e itens abaixo se referem a uma edição do curso, conforme progra-
mação previamente divulgada.

Itens Valores

Inserção de 01 folder impresso no material dos participantes 
Material a ser fornecido pelo patrocinador, com até 04 páginas e tamanho  
máximo de uma folha A4.

R$ 3.000,00

Patrocínio de coffee break 
O patrocinador poderá fornecer um banner de boas-vindas com seu logotipo.

R$ 3.800,00

Inserção de logotipo institucional do patrocinador 
No rodapé dos comunicados do curso, a serem enviados  
a todo mailing da SOGESP

R$ 4.000,00

Espaço para exposição 
Contendo uma mesa ou balcão, 03 cadeiras ou banquetas e logomarca do 
patrocinador

R$ 5.000,00

Patrocínio de almoço 
O patrocinador poderá fornecer um banner de boas-vindas  
e guardanapos com o seu logotipo. 
Valor da refeição para os participantes incluso no patrocínio.

R$ 5.000,00

Patrocínio de Inscrições
Inscrição unitária  
R$ 600,00
Para não associados da SOGESP

Mínimo de 03 inscrições

Pacote com 10 inscrições  
R$ 5.500,00
Máximo de 04 empresas 
patrocinadoras por curso.



Oportunidades de Patrocínio - PEP CURSO TEÓRICO 
Investimento de R$ 25.000,00

Contrapartidas:
 � A empresa assinará como realizadora do evento 

junto com a SOGESP.
 � Todas as vagas do curso, com no máximo de  

40 participantes.
 � Definição da data e local, conforme 

disponibilidade de agenda dos instrutores e da 
SOGESP.

 � Oferecer 01 coffee break, almoço, água e café 
aos participantes.

 � Divulgar o curso para seu público-alvo.
 � Pagar e/ou fornecer todos os itens não 

relacionados aqui.

A SOGESP se responsabiliza a:
 � Definir a programação científica.
 � Organizar e ministrar o curso.
 � Fornecer todo o material necessário para 

realização da atividade proposta, conforme a 
programação científica.

 � Transporte e hospedagem, conforme o caso,  
até o local para a equipe SOGESP, composta  
por 4 pessoas.

 � Pagar os instrutores.

A empresa tem a oportunidade de adquirir uma edição 
do curso completo, assinando como realizadora 
junto com a SOGESP. Para cursos ministrados fora do 
Estado de São Paulo.

Oportunidades de Patrocínio - PEP CURSO TEÓRICO 
Investimento de R$ 18.500,00
A empresa tem a oportunidade de adquirir uma edição do curso completo, assinando como realizadora junto 
com a SOGESP. Para cursos ministrados no Estado de São Paulo.

Contrapartidas:
 � A empresa assinará como realizadora do evento 

junto com a SOGESP.
 � Todas as vagas do curso, com no máximo de  

40 participantes.
 � Definição da data e local, conforme 

disponibilidade de agenda dos instrutores e  
da SOGESP.

 � Oferecer 01 coffee break, almoço, água e café 
aos participantes.

 � Divulgar o curso para seu público-alvo.
 � Pagar e/ou fornecer todos os itens não 

relacionados aqui.

A SOGESP se responsabiliza a:
 � Definir a programação científica.
 � Organizar e ministrar o curso.
 � Fornecer todo o material necessário para 

realização da atividade proposta, conforme a 
programação científica.

 � Transporte e hospedagem, conforme o caso,  
até o local para a equipe SOGESP, composta por 
4 pessoas.

 � Pagar os instrutores.



CONTATO
(11) 3884-7100

contato@sogesp.org.br 

mailto:andrea.husti@sogesp.org.br

