
A cidade do evento: Campinas - São Paulo

Durante os dias 8 a 11 de outubro, a Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) realizará, pela primeira vez na sua 

história, a edição híbrida do já conceituado 16º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e 6º Congresso Internacional de 

Medicina de Urgência e Emergência.

O evento presencial acontecerá na cidade de Campinas, São Paulo, com transmissão ao vivo para os inscritos na 

versão on-line. Todas as palestras serão gravadas e estarão disponíveis pelo período de quatro meses no site do 

evento. 

O 16º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e 6º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência 

*são os principais Congressos promovidos pela SBCM e ABRAMURGEM, constituindo-se nos espaços mais 

importantes para o encontro dos diversos profissionais que atuam na área da Clínica Médica e na Urgência e 

Emergência, tanto aqueles que se dedicam ao ensino e à pesquisa nas universidades, como aqueles que desenvolvem 

atividades profissionais na área.

Serão abordados vários temas de interesse dos médicos que atuam na Clínica Médica e na Medicina de Urgência e 

Emergência, com apresentações interativas e diversificadas.

Lembrando que os interessados poderão se inscrever para participar de forma presencial ou on-line.

PARTICIPE DO PRIMEIRO EVENTO HÍBRIDO DA HISTÓRIA
DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLÍNICA MÉDICA

Situada no coração de São Paulo, o estado mais 

desenvolvido do Brasil, Campinas vive o seu melhor 

momento em décadas, tanto no campo econômico 

quanto no social.

A cidade possui logística privilegiada: rodovias 

modernas, um aeroporto de passageiro e de cargas, 

uma rede ferroviária que a conecta com o porto de 

Santos – o mais importante do continente – e uma das 

rodoviárias mais belas do país, com 100% de 

acessibilidade.

Além disso, outros fatores contribuem para fazer de 

Campinas um destino surpreendente. Entre as 500 

maiores empresas do mundo, 50 têm filiais em sua região metropolitana. E suas universidades estão entre as 

melhores do Brasil, o que se reflete diretamente na oferta de mão de obra altamente qualificada. Campinas também 

surpreende oferecendo, além de tudo, uma ótima qualidade de vida. Com mais de 1 milhão de habitantes, a cidade 

oferece comércio diversificado, amplas áreas verdes e inúmeros espaços de lazer, esporte e cultura.

PRESENCIAL E ON-LINE



clinicamedica2021.com.br

O maior Ballroom do Brasil. Este é o recém-inaugurado complexo Royal Palm Hall, em Campinas (SP). O novo 

espaço já é considerado o centro de eventos mais avançado e completo da América Latina. O Palm Hall é uma 

ampliação do famoso Royal Palm Plaza, e chega para ser destaque para receber grandes Congressos.
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O LOCAL DO EVENTO 

CONHEÇA OS PRESIDENTES  DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONGRESSO:

Informações de Inscrições

Hoyal Palm Hall – O mais completo destino de eventos do Brasil.

Cada um deve realizar a sua inscrição no site do 
evento, de forma individual e um representante do 
grupo deve encaminhar a lista com os nomes 
completos para o e-mail
clinicamedica2021@attpromo.com.br.

As inscrições de grupos serão avaliadas pela 
Comissão Organizadora do Congresso.
Após o envio da lista e aprovadas pela comissão, 
daremos as orientações para o pagamento das 
inscrições.

As inscrições antecipadas devem ser realizadas exclusivamente 
no site. Lembrando que as inscrições para o evento presencial 
serão limitadas. 

*A taxa de inscrição para o participante no Congresso On-line 
dará direito a: participação nas atividades da programação 
científica de forma on-line, certificado de participação e acesso a 
área de exposição on-line.

A taxa de inscrição para o participante no Congresso Presencial 
dará direito a: credencial de identificação, pasta com material do 
evento, participação nas atividades da programação científica, 
acesso a área de exposição e as palestras gravadas.

Inscrições de grupos

APOIO INSTITUCIONAL

ABMLPM
Associação Brasileira de 
Medicina Legal e Perícias Médicas

PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO LOCAL DO EVENTO ORGANIZAÇÃOPATROCINADOR BRONZE
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