Informações sobre a exposição do Intestino Gigante
Sobre a exposição
A exposição é composta por:
• Uma réplica ampliada do intestino grosso – Intestino Gigante – de 20 metros de
comprimento
• 4 monitores de LCD de 15”
• Sistema de iluminação (LED) interna
• 5 vídeos informativos
Detalhamento dos componentes utilizados na exposição:
5 partes infláveis confeccionado em lona plástica, reproduzindo o intestino grosso, com
um insuflador de ar acoplado a cada uma das partes
4 unidades de monitor de LCD para exposição de filmes educativos no interior do modelo
Sistema de iluminação interna (LED)
Sobre o modelo
O Intestino Gigante é feito em Nylon e borracha
O percurso dentro do IG é de 25 metros, tendo 3m altura x 3 m de largura. Quando
montado, assume a forma de um ponto de interrogação e seu layout não pode ser
alterado para outro formato.
Sobre o local da exposição
Área plana (sem desnível) coberta mínima de 14mx14m x 3,5 altura
É aconselhável manter área de 1 metro ao seu redor para que os visitantes possam
visualizar seu aspecto exterior.
Planta detalhada com as medidas do local, para decisão sobre a melhor posição para a
exposição do IG, informando existência de escadas, elevadores, janelas, entrada e saída
do local, localização dos pontos de eletricidade.
Recursos Humanos
2 pessoas encarregadas do acompanhamento da montagem e desmontagem da
exposição, do treinamento à equipe local que irá acompanhar o público visitante
Médicos, acadêmicos de Medicina e enfermeiras, Nutricionistas
5 recepcionistas fixas
voluntários da área de saúde, se possível
faxineira
eletricista
segurança durante todo o período da exposição
3 trabalhadores braçais para o transporte na montagem e a desmontagem do IG

Instalação
Em ambiente coberto (shopping centers, centros de convenção)
Espaço livre mínimo de 180m2, em área plana (sem desnível)
Espaço para apresentação de vídeo introdutório da exposição com capacidade para 15
cadeiras e suporte para TV
Balcão ou espaço fechado para guarda de material (folhetos, caixa de ferramentas,
equipamentos sobressalentes)
Requisitos técnicos:
110/220V 50/60hz
10 Kva de energia de 110/220v – 50/60 hz
TV com porta USB para o vídeo de introdução
Gerador (se necessário)
Material de comunicação
A ABRAPRECI fornecerá folheto explicativo sobre a prevenção do câncer do intestino aos
visitantes da Exposição.
Requisitos para a adequada exposição do Intestino Gigante
• 1 TV 40”
• 3 mesas
• 10 cadeiras para equipe de trabalho
• 20 para uso dos visitantes durante a apresentação do vídeo
• Balcão para guarda de material (folhetos, cartões, pertences pessoais da equipe)
• Gerador, quando o local não dispuser de gerador próprio, para evitar interrupção
da visitação, em caso de interrupção de energia elétrica
• Iluminação no local
• Ar condicionado ou ventiladores quando a exposição for feita em local aberto, com
temperatura muito alta (acima de 25°)
• Água potável para a equipe e visitantes
• Água corrente para limpeza do Intestino Gigante e do local da exposição
• Suporte para lixo, sacos de lixo e produtos de limpeza
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