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Panamá apresenta sua primeira Conferência Introdutória sobre Medicina do Sono

Quatro representantes da equipe de vendas 
Neurovirtual estiveram presentes na Primeira 
Conferência Internacional de Introdução à Medicina 

do Sono, na Cidade do Panamá. A marca não perdeu esta 
oportunidade de se aproximar ao público panamenho 
entregando informações e demonstrações de seus 
excelentes equipamentos BWIII PSG e BWMini PSG

O evento ofereceu uma experiência completa aos mais 
de 40 inscritos. Em um formato híbrido, os participantes 
começaram o dia com apresentações sobre os mecanismos 
neurais e aspectos neurofisiológicos do sono normal e 
terminaram o dia com discussões sobre a epilepsia durante 
o sono.

A conferência aconteceu no dia 7 de maio de 2022, 
no Hotel W Panamá, com uma ótima acolhida por parte 
dos participantes. Este evento foi fruto de um trabalho 
conjunto entre a Universidade Interamericana do Panamá, o 
Instituto Europeu do Sono, a Fundação Instituto do Sono e a 
Faculdade de Medicina do Panamá.

Participaram do evento 18 apresentadores especialistas 
vindos dos Estados Unidos, Espanha, Chile e Colômbia, além 
de representantes locais. A organização e coordenação 
esteve a cargo dos médicos Dr. Diego García-Borreguero, 
diretor internacional do Instituto Europeu do Sono 
(de Madri), e Dr. Fernando de Gracia, da Universidade 
Interamericana do Panamá e do Hospital Santo Tomás.

Este foi definitivamente um encontro que promete 
deixar marcas nos caminhos da Medicina do Sono no 
Panamá.

CONGRESSO
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Neurovirtual expande sua atuação pela América Latina

Mesmo com toda a evolução tecnológica atual, a 
proximidade e conveniência seguem como fatores 
decisivos no momento de estabelecer uma relação 

de confiança. O ato de encurtar distâncias e promover a 
empatia é o que separa a inteligência artificial da humana, 
em qualquer situação. Quando falamos do mercado de saúde, 
essa proximidade ganha mais relevância. É ela que permite a 
troca de conhecimento e agilidade que pode fazer a diferença 
no diagnóstico e tratamento de pacientes. Por isso, há muitos 
anos há um planejamento empresarial constante para estar 
mais perto dos clientes, instalando novas bases em diversos 
países. A empresa norte-americana, Neurovirtual, já deu seu 
próximo passo e aterrissou em solo peruano em 2022.

Com raízes bem estabelecidas em outros grandes países 
da América como Estados Unidos, Colômbia, México, Chile, 
Argentina e Brasil. Desde o início de agosto, o Peru agora 
conta com a possibilidade de solicitar demonstrações dos 
equipamentos da marca localmente. Além disso, o novo 
escritório também entrega um suporte presencial e via 
telefone 24 horas por dia, 7 dias na semana em três idiomas 
distintos: espanhol, inglês e português. 

O objetivo dessa nova empreitada é um só: contribuir 
com um diagnóstico de PSG e EEG de altíssima qualidade 
e mais humanizado. Estabelecer uma relação de ainda 
mais proximidade ajudará a entender mais de perto as 
necessidades dos clientes peruanos e responder suas 
demandas com mais agilidade e eficiência. 

O engenheiro biomédico, Andrés León é quem se 
encarregará desta nova fase da Neurovirtual no Peru. Ele 
será o responsável comercial e comandará os treinamentos 
de cada cliente. André também estará por trás das 
demonstrações e instalações dos equipamentos localmente. 

Neurovirtual

Neurovirtual Peru
Depois de muitos anos envolvida em eventos, 

congressos e cursos peruanos, chegou o momento de 
difundir tecnologias de forma ainda mais prática, por isso 
essa decisão promete colaborar com o setor de saúde deste 
grande país latinoamericano. 

"Acreditamos na América Latina como uma 
grande potência que está se desenvolvendo 
cada vez mais em diagnósticos de EEG e PSG. 
Por isso, estamos felizes e orgulhosos de 
continuarmos crescendo no continente. Com 
um software sem limite para atualizações e 
licenças, além de um suporte técnico 100% 
gratuito ininterruptamente, agregamos 
valor ao mercado Peruano de diagnóstico”, 
finaliza a marca. 
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Contamos como foi o primeiro Congresso Internacional de Neurologia 
Eduardo Palacios Sánchez

Pioneira no setor 
em que atua, a 
Neurovirtual foi uma 

das empresas expositoras 
do primeiro Congresso 
Internacional de Neurologia 
Eduardo Palacio Sánchez, 
na Colômbia. Entre os 
dias 2 a 4 de junho de 
2022, foi possível conversar 
com os especialistas da 
marca e explorar novos 
conhecimentos em um 
evento repleto de excelentes 
profissionais da área. 

Medicina do Sono. Eles tiveram a oportunidade de receber 
no estande renomados nomes, como Dr. Walter Gonzalez, Dr. 
Ivan Gaona, Dr. Jesús Rodríguez, entre outros.

A participação foi grande e os representantes da 
Neurovirtual vislumbraram o bom posicionamento da 
marca e a possibilidade de estreitar relacionamentos com 
clientes importantes. Além de coletar novos prospectos. Para 
agradecer a participação dos visitantes, foi realizado um 
sorteio de um tablet. O felizardo foi o Dr. Walter Gonzalez, 
que inclusive foi um dos palestrantes do congresso. Mais um 
evento concluído, muitas conquistas alcançadas e o desejo 
pela próxima oportunidade permanece! 

Esta foi a primeira edição do congresso que leva o 
nome do Dr. Eduardo Palacios Sánchez. Um prestigiado 
neurocirurgião colombiano que contribuiu com muitos 
estudos e livros para esta área da medicina. Graças às suas 
participações e associações no país e internacionais, foi 
premiado com muitas distinções. 

Infelizmente, nos deixou em 2020 e a Associação 
Colombiana de Neurologia viu neste novo congresso a 
oportunidade de prestar-lhe uma homenagem. Ao dar o 
nome ao evento, a entidade celebra com honra a sua carreira 
nas áreas da Medicina e da Neurologia.

Os temas do congresso giravam em torno de epilepsia, 
esclerose múltipla, neurocirurgia, neuropediatria, dor de 
cabeça, sono, acidente vascular cerebral, neuromuscular 
e movimentos anormais. Ao final de cada rodada de 
palestras, era aberto um espaço para perguntas e discussões 
especializadas sobre o tema em questão.

O evento aconteceu em Cartagena, na costa 
caribenha da Colômbia, e durante quatro dias foram 
trocadas experiências e novas descobertas. Obviamente, a 
Neurovirtual esteve presente e pôde compartilhar com os 
visitantes os benefícios e funcionalidades do equipamento 
BWMINI EEG. Ao mesmo tempo, também foi possível conferir 
as soluções BWIII EEG PLUS e BWIII EEG.

Um lançamento de sucesso para a Neurologia

Quatro representantes da equipe Neurovirtual estiveram 
presentes para receber os convidados e apresentar as 
soluções inovadoras da marca para a área de neurologia e 
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O mês de junho começou de maneira diferente aos 
que se dedicam à Medicina do Sono. Depois de 
duas edições virtuais, chegou o momento de voltar, 

de maneira física, a Sleep 2022. Um programa completo 
dedicado a promover os mais recentes avanços em medicina 
clínica do sono, pesquisa do sono e circadiano.

Durante os dias 4 a 8 de junho, médicos, pesquisadores 
e membros de equipes de sono puderam desfrutar de 
uma programação renovada, distribuída em uma grande 
variedade de formatos educacionais. O foco era a troca de 
experiências, estudos e novidades. Um momento muito 
empolgante em que era possível reconectar com todos 
pessoalmente e explorar novas descobertas em pesquisas. 
Além de aprender as melhores práticas para tratar pacientes 
e fazer novos contatos.

A cada ano, uma cidade norte-americana é escolhida 
para receber esse importante evento da área. Para essa 
edição especial, a escolhida foi Charlotte, na Carolina do 
Norte. Organizada pela Associated Professional Sleep 
Societies (APSS), uma joint venture da American Academy 
of Sleep Medicine (AASM) e da Sleep Research Society (SRS), 
o evento reuniu perspectivas e experiências que refletem a 
diversidade dos campos da Medicina do Sono.

De acordo com os organizadores, é esta diversidade 
que torna o encontro SLEEP tão especial. Outro ponto 
de destaque foram as várias atividades que compõem 
a programação. Foram sessões de grupos de discussão, 
simpósios rápidos, debates em almoço, apresentações orais e 
pôsteres e oficinas clínicas.

 Houve também uma homenagem aos vencedores dos 
prêmios AASM, SRS e APSS de 2022.  E para criar novos 
relacionamentos entre os colegas de sono e reconectar com 
velhos amigos, o evento ainda promoveu uma caminhada 

de 5Km no domingo de 
manhã.

Essa foi a primeira 
vez, desde a pandemia, 
que as principais mentes 
da Medicina do Sono se 
reuniram para a Sleep 
2022. E a Neurovirtual 
foi, mais uma vez, parte 
dessa história.

Pronta para receber 
especialistas da área e apresentar sua gama de soluções 
em Medicina do Sono, a marca selecionou alguns de seus 
equipamentos que ajudam hospitais e clínicas ao redor do 
mundo todo. Estavam presentes a mais recente unidade 
BWMini HST Compass, a linha de produtos BWIII PSG e a 
solução projetada e móvel capaz de transformar qualquer 
sala em parte de um laboratório do sono.

O espaço da Neurovirtual, dentro do Hall de exibição, 
estava disponível entre os dias 6 a 8 de junho. Ao seu lado, 
outras empresas mostravam seus mais recentes produtos e 
serviços na área, desenvolvidos para avançar no campo da 
Medicina do Sono.

A conferência foi assistida por milhares de indivíduos de 
todo o mundo, todos ligados pelo seu interesse e experiência 
na Medicina do Sono. Muitos desses participantes são líderes 
pioneiros na área. E a Neurovirtual teve o prazer de receber 
os principais líderes de opinião de nossos clientes da Ohio 
State University, Cincinnati Children ‘s Hospital e Children’ s 
Mercy Hospital (Kansas), entre muitos outros.

A próxima edição já tem data e local. Então, não deixe 
de incluir em sua agenda de 2023 a participação neste 
importante programa. Será em Indianápolis, Indiana (EUA), 
de 3 a 7 de junho. Esperamos te ver lá!

CONGRESSO
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WORKSHOP

Incentivamos o desenvolvimento de especialistas durante o 
Workshop de Medicina do Sono no Peru

Cerca de 39 inscritos estiveram presentes em 
outra reunião dedicada à Medicina do Sono no 
Peru. A oficina complementar a formação teórica, 

organizada pelo Centro Virtual de Pós-Graduação (CEVIPO) 
da Universidad Agraria La Molina, em Lima, foi o espaço 
perfeito para aprender de forma prática como chegar a 
um diagnóstico clínico primário, desenvolver estudos 
diagnósticos, possíveis tratamentos e acompanhamento de 
pacientes com distúrbios do sono.

Este encontro, aconteceu entre os dias 21 e 25 de maio 
de 2022 e teve como foco workshops com pequenos grupos. 
Eles puderam realizar demonstrações com os equipamentos 
da Neurovirtual BWMini PSG e BWMini HST, tudo com o 

auxílio e respaldo de integrantes da equipe de vendas da 
marca, presentes durante os cinco dias da reunião.

A marca líder em equipamentos para Neurologia e 
Medicina do Sono expôs, além dos seus equipamentos, 
suprimentos para maquinários de sono e materiais 
informativos relevantes para a construção de futuros projetos 
com os médicos presentes. A exposição foi visitada por 
profissionais da Costa Rica, Paraguai, Equador, Colômbia, 
México e Chile. 

Mais uma vez, a Neurovirtual deixa sua marca na 
especialização de profissionais médicos de grandes países, 
como é o caso do Peru.
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Que os equipamentos da Neurovirtual estão 
projetados para apoiar a comunidade médica 
em seu dia a dia não é uma novidade. Além de 

fornecer inovações para Neurologia e Medicina do Sono, é 
de extrema importância para a marca participar de simpósios 
e congressos. É nesse espaço onde as áreas evoluem, e a 
participação no Congresso Anual da Sociedade Mexicana de 
Neurologia Pediátrica é um exemplo disso.

A 31ª edição do congresso teve lugar entre os dias 
16 e 21 de maio de 2022, em Querétaro, México. Devido 
às dificuldades ainda impostas pela pandemia, também 
era possível participar do evento de maneira virtual. Nem 
todas as apresentações e workshops presenciais estavam 
disponíveis no formato remoto, mas através da plataforma foi 
possível assistir do conforto de casa (ou consultório), algumas 
palestras e interagir diretamente com os apresentadores.

Trabalhando lado a lado com os médicos

Ao longo do congresso, os participantes puderam 
conferir algumas das soluções Neurovirtual no estande da 
marca. Neste espaço, dois representantes da equipe de 
vendas se dispuseram a explicar um pouco mais sobre os 
produtos e entregar folhetos informativos aos visitantes.

Também foi possível ver como um aparelho BWIII 
EEG Plus funciona de forma prática. Isso porque o Dr. 
Rodolfo César Callejas Rojas, neurologista e especialista 
em distúrbios do sono, escolheu nosso aparelho para uma 
demonstração durante sua conferência intitulada “Video-
eletroencefalograma com polissonografia como padrão de 
diagnóstico”. Os participantes puderam ver a funcionalidade 

31º Congresso Anual da Sociedade Mexicana de Neurologia 
Pediátrica 

completa da rotina de PSG e EEG que permite ao usuário 
realizar estudos de PSG e EEG na mesma plataforma de 
hardware e software.

Com um reconhecimento que só uma marca líder no 
mercado mexicano de eletroencefalografia pode alcançar, 
nossa participação neste congresso foi única. E graças a 
ela, especialistas em saúde puderam verificar que, além das 
tecnologias, a marca Neurovirtual possui um grande capital 
humano que suporta a qualidade de seus equipamentos.

Como foi a conferência

De acordo com a Sociedade Mexicana de Neurologia 
Pediátrica, o objetivo do congresso era compartilhar 
conhecimentos relevantes na prática clínica diária, 
principalmente aquelas em benefício dos pacientes. Para isso, 
reuniram mais de 100 professores mexicanos e estrangeiros 
para compartilhar seus conhecimentos e experiências.

As atividades acadêmicas de alto nível eram 
diversificadas: desde oficinas desenvolvidas antes da 
inauguração do congresso, na modalidade virtual e presencial, 
como o simpósio de neurologia neonatal e as conferências de 
mestrado, até apresentação de trabalhos e teses.

Houve uma grande participação dos diferentes centros 
de formação de neurologistas pediátricos, que ofereceram 
explicações sobre suas pesquisas com o objetivo de trocar 
conhecimentos. O objetivo do congresso foi claramente 
cumprido, e desta forma as atividades propostas de 
prevenção, educação e pesquisa em patologias neurológicas 
em idade pediátrica puderam chegar da melhor forma a 
todos os participantes.
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EVENTOS

Congresso da Academia 
Americana de Pediatria 

Fevereiro 18-20, 2022 
Phoenix, AZ

 SLEEP 2022

Junho 4-8, 2022
Charlotte, NC

USA

39º Congresso da Liga 
Brasileira de Epilepsia

Agosto 11-13, 2022
Campinas, SP

XXX Congresso da 
Academia Brasileira de 

Neurologia

Setembro 21-24, 2022
Fortaleza - CE

XIX Congresso Brasileiro 
do sono 2022

Novembro 30 - 
Dezembro 4, 2022

Goiânia - GO

BRASIL

COLÔMBIA

MÉXICO

Junho 18-19, 2022

Julho 24-27, 2022

Barranquilla

Cartagena

Outubro 1-4, 2022
Medellín

XII Congresso Latino-
Americano de Epilepsia

Simpósio sobre Sono em 
Pacientes Pediátricos - 

Asconi

I Congresso Internacional 
de Neurologia - Eduardo 

Palacios Sanchez

A Neurovirtual tem orgulho de fazer parte da comunidade e contribuir com o dia a dia de médicos e pacientes. Seguindo nosso 
objetivo de humanizar diagnósticos e compartilhar conhecimento, participamos de 30 a 35 congressos e conferências em diferentes 
países ao redor do mundo anualmente. 

Abaixo, você encontra uma lista com os últimos e os próximos eventos confirmados para 2022. Neles, a Neurovirtual apresentará 
suas soluções para a Medicina do Sono e Neurologia. Esperamos por você!

Solicitar
informação

Eletroencefalógrafo 
BWIII EEG Plus ICU Brain Monitor

XLIV Reunião Anual do 
capítulo Mexicano da 

liga lnternacional contra 
a epilepsia- Camelice

Agosto 10-13, 2022
Guadalajara - Jalisco

XLVI Reunião Anual da 
Academia Mexicana de 

Neurologia

30 de outubro - 5 de 
novembro de 2022

León, Guanajuato


