
Proposta de Parceria
SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA



Neurocirurgia Pediátrica
A Neurocirurgia Pediátrica é uma área que exige 
acurácia técnica e científica e merece destaque em 
inúmeros avanços nos tratamentos de doenças que são 
frequentes em nossa sociedade, como os tumores do 
sistema nervoso na infância, as doenças da coluna 
vertebral e as hidrocefalias.

No Brasil, sobretudo a partir do primeiro curso latino-
americano de neurocirurgia pediátrica na década de 
2000, a integração com a comunidade científica 
internacional foi se tornando uma constante. 

A SBNPed é uma entidade bem estabelecida e que 
atualmente constrói intercâmbio científico com as 
principais sociedades internacionais, em todos os 
continentes.



Neurocirurgia Pediátrica
No biênio 2019-2021, sob a presidência do Dr. Ricardo 
Santos de Oliveira, estabeleceu uma renovação 
tecnológica da Sociedade, demonstrando um forte 
engajamento para a difusão de conhecimento.

Para superar obstáculos, são necessários parceiros que 
acreditem na capacidade da SBNPed e tenham perfil 
voltado para a inovação com conhecimento de 
científico de alto nível.

Esse é o nosso desafio!



Apesar do momento complicado, a SBNPed procurou se 
reinventar e criar novos caminhos. A utilização da plataforma 
digital possibilitou que pudéssemos iniciar um programa de 
aulas, mesclando temas consagrados com assuntos gerais.

Tivemos uma surpreendente exposição nas mídias sociais, 
conseguindo superar 1900 seguidores no Instagram, além de 
mais de 630 inscritos no canal do YouTube da SBNPed.

A parceria com as ligas acadêmicas foi fundamental, 
aproximando a SBNPed do meio acadêmico, aumentando 
nossa visibilidade, mas sobretudo cumprindo um importante 
papel de intercâmbio de conhecimentos entre várias gerações 
de neurocirurgiões e de possíveis futuros colegas.



A revista científica da SBNPed (Archives of Pediatric
Neurosurgery - APN) é um grande diferencial para exposição da 
sua empresa. 

Os sites da SBNPed e APN encontram-se na primeira página 
do GOOGLE.

Apesar do cenário desafiador, a Diretoria da SBNPed
continuará trabalhando e procurando inovações para tornar 
nossa Sociedade cada mais representativa.

A participação da sua empresa será fundamental neste 
momento. Contamos com vocês!



Cota Ouro| Valor do Investimento
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Benefícios Período de 
Execução

Detalhamento

Participação nos Simpósios SBNPed Pré-evento Site com link para página da empresa 
parceira, 10 inscrições, 2 vídeos 

promocionais

Post de divulgação do patrocinador nas 
redes sociais da SBNPed e APN

Pré-evento 2 posts, arte do patrocinador

Autorização de uso do selo SBNPed
(empresa parceira)

Pré-evento Selo disponibilizado para aplicação no site e 
peças de divulgação do patrocinador.

Estande virtual do patrocinador Evento Área da empresa parceira para divulgação 
da marca, 1 vídeo de até 1” e material 

promocional

Logotipo da empresa na primeira página 
do site SBNPed

Site Exposição da marca e link nos intervalos das 
transmissões de forma rotativa

Logotipo da empresa na primeira página 
do site archpedneurosurgery.com.br

Site Tema a ser definido com a organização e 
palestrante de responsabilidade do 

patrocinador.

Interação com os participantes do 
evento em sala de chat

Evento Exposição de marca/link da empresa 
parceira

Newsletter Mensal Presença de marca para associados



Cota Padrão | Valor do Investimento
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Benefícios Período de 
Execução

Detalhamento

Participação simpósios SBNPed Pré-evento Site com link para página da empresa 
parceira e 4 newsletters

Post de divulgação do patrocinador nas 
redes sociais da SBNPed e APN

Pré-evento 1 post com a arte da empresa parceira

Autorização do uso do selo SBNPed
(empresa parceira)

Pré-evento Selo disponibilizado para aplicação no 
site e peças de divulgação do 

patrocinador

Estande virtual do patrocinador Evento Área de apoiador para divulgação do 
patrocinador

Logotipo da empresa na primeira página 
do site SBNPed

Site Exposição da marca e link de acesso ao 
site da empresa parceira



Objetivos da Parceria
• Estreitar o intercâmbio entre as empresas (desenvolvimento), o meio acadêmico-científico (conhecimento), e a 

Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica (fomento), reforçando os eixos da tríplice hélice, motor do 
ecossistema de inovação;

• Visibilidade nacional e internacional das empresas parceiras;

• Possibilidade de expandir a rede de contatos, através da divulgação em plataformas oficiais da SBNPed, tais como 
Instagram, YouTube, Facebook, website;

• Internacionalização da marca;

• Visibilidade da logomarca nos cenários nacional e internacional;

• Primeira página do GOOGLE.

Dr. Ricardo Santos de Oliveira
Presidente SBNPed -2019-2021


