ESPAÇO DO TRAUMA
DSTC

Recorde de
participantes

DSTC número 27 no Brasil registrou
recorde de participantes
PRÉ-COLT

Décima edição
em SE

LIGA DO TRAUMA DE SERGIPE

Durante os dias 7, 8 e 9 de outubro, foi realizada no auditório do
+86( +RVSLWDO GH 8UJrQFLD GH
Sergipe) a décima edição do PréCoLT. O evento foi organizado pela diretoria da Liga de Trauma de
Sergipe, sob orientação do médico
Fábio Alves.
O evento recebeu 110 inscritos,
entre eles médicos, acadêmicos e
enfermeiros e contou com a participação de convidados locais e nacionais, entre eles o membro da diretoria da SBAIT, o médico Daniel
Souza Lima (Fortaleza/CE), que esteve presente na abertura do evento
e trouxe atualizações sobre as condutas no Trauma, além de participar
também como mediador das rodas

O Pré-CoLT Sergipe recebeu 110
participantes
20 Emergência

Congresso SBAIT
ARQUIVO SBAIT

O XXIX Congresso Panamericano do Trauma, XII Congresso da SBAIT e XVIII Congresso
Brasileiro das Ligas de Trauma (CoLT) ocorreram de 9 a 11 de novembro no Centro de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió/AL, reunindo
um público aproximado de 1.400 pessoas, de
diferentes regiões do Brasil e de diversos países da América e Europa.
Entre os dias 7 e 8 de novembro foram realizados os cursos pré-congresso contando com
a presença de inscritos e instrutores de vários
países e regiões do Brasil. O curso pré-congresso DSTC (Definitive Surgical Trauma Care) Congressos recebem grande público em Maceió/AL
reuniu 30 alunos registrando um recorde de partici- temas sobre Trauma e cuidados críticos, distribuídos
pantes. Este foi o curso de número 27 no Brasil. Tam- por meio de palestras, mesas-redondas, discussões
bém foram realizados os cursos Pré-Congresso USET de casos e apresentação de trabalhos científicos.
Durante o evento também foi realizada a Assem(Ultrassonografia em Emergência e Trauma), também
UHXQLQGRLQVFULWRVR&XUVRGH&LUXUJLD$EGRPL- bleia Geral SBAIT, na qual foi eleita a nova diretoria
nal de Emergência (EASC), o ADMR (Curso de Res- da SBAIT, gestão 2017/2018, elegendo o professor e
SRVWD0pGLFD$YDQoDGDD'HVDVWUHV ³$WHQGLPHQWR médico José Mauro da Silva Rodrigues como presiDTXHLPDGRV´H³&XUVRGH7UDXPDSDUD(QIHUPDJHP´ dente. Além de Rodrigues, que assume a presidência
A programação científica contou com a presença de da sociedade em janeiro, compõem a nova diretoria os
130 conferencistas, sendo 70 internacionais. Foram VyFLRV5LFDUGR%UHLJHLURQ YLFHSUHVLGHQWH 7pUFLR
utilizadas quatro salas temáticas para exposição de GH&DPSRV YLFHSUHVLGHQWH 0DUFHOR)RQWHQHOOH
Ribeiro Junior (secretário-geral), Amauri Clemente da
5RFKD VHFUHWiULR %UXQR9D]GH0HOR VHFUHWiULR 'DQLHO6RX]D/LPD WHVRXUHLUR H)DELR+HQULTXHGH&DUYDOKR WHVRXUHLUR 'XUDQWHDUHXQLmR
também foram eleitas as novas diretorias dos Capítulos SBAIT e aprovadas as indicações de novos membros honorários internacionais e nacionais da SBAIT.
Durante a assembleia, a cidade de São Paulo foi
sugerida como sede do Congresso SBAIT 2020. Como
foi a única candidata, a capital paulista deve sediar a
HGLomRGRHYHQWRTXHDFRQWHFHDFDGDGRLVDQRV
Presidente da SBAIT, Sandro Scarpelini, durante
abertura do evento
Em 2018, o congresso será realizado em Curitiba/PR.

ARQUIVO SBAIT

ARQUIVO SBAIT

O Curso Pré-Congresso DSTC
(Definitive Surgical Trauma Care)
reuniu 30 alunos nos dias 7 e 8 de
novembro, registrando um recorde
de participantes.
Este é o curso de número 27 no
Brasil e foi realizado durante a programação do XXIX Panamerican
Trauma Congress, XII Congresso
SBAIT e XVIII CoLT, ocorrido em
Maceió/AL.

de discussões e das sessões interativas junto aos residentes, estagiários do SAMU e ligantes.
QUEIMADURAS

X Congresso Brasileiro é
realizado na BA
O X Congresso Brasileiro de
Queimaduras foi realizado na cidade de Salvador/BA, entre os dias 2
a 5 de novembro, reunindo também
o I Encontro Ibero Latino-Americano da FELAQ, o I Simpósio Latino-Americano de Queimaduras e Feridas e o III Encontro Nacional de
Ligas de Queimaduras.

O evento recebeu 118 médicos,
199 enfermeiros, fisioterapeutas e
outros profissionais, 75 residentes
e pós-graduandos, 244 estudantes e profissionais técnicos, 143
expositores e 20 empresas fornecedoras, totalizando 800 pessoas
envolvidas diretamente.
O congresso contou com representação de dez países, sendo
eles Argentina, Bolívia Canadá,
Chile, Espanha, EUA, México, Paraguai, Peru e Portugal e participantes de todos os estados brasileiros.O X Congresso Brasileiro de
Queimaduras contou com o apoio

institucional da SBAIT e a próxima
edição será realizada em Foz do
Iguaçu/PR, em 2018.
SBAIT/SP

I Congresso Paulista de
Cirurgia do Trauma
No dia 28 de outubro, foi realizado o lançamento do I Congresso Paulista de Cirurgia do Trauma
QR +RWHO 6KHUDWRQ:7& HP 6mR
Paulo/SP. O evento acontecerá nos
dias 5 a 7 de outubro de 2017, tendo como principal objetivo a valorização da Cirurgia do Trauma como
especialidade.
DEZEMBRO / 2016

LUE-FASM

Urgência e
Emergência em SP

Equipe LUE-FASM

No dia 20 de outubro, foi realizado, na cidade de São Paulo/SP,
R&XUVR,QWURGXWyULRGD/LJDGH
Urgência e Emergência da Faculdade Santa Marcelina (LUE-FASM).O
evento teve a participação de 88
acadêmicos de Medicina, além de
palestrantes e preceptores da Liga.
Com este curso, a LUE-FASM realizou o processo seletivo para 15
novos membros, aumentando o seu
número de integrantes e fortalecendo suas parcerias com um dos centros de referência de atendimento
ao trauma na cidade de São Paulo,
R+RVSLWDO6DQWD0DUFHOLQD

z TRAUMA Teleconferência SBAIT Última quarta-feira de cada mês, das
17 às 18h (horário de Brasília). Mais
informações: secretaria@sbait.org.br.
z Pan American Trauma Tele-Grand
Rounds - Todas as sextas-feiras, casos apresentados por diferentes instituições via Telemedicina, com início
programado em horários intercalados. Mais informações: fkuchkarian@
med.miami.edu.
z Intergastro & Trauma 2017 - Dias
18, 19 e 20 de maio de 2017, no CenDEZEMBRO / 2016

Trânsito mais seguro
na Unicamp
A defesa de um trânsito mais seguro e do respeito às regras marcaram a campanha de conscientização deflagrada na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)
no mês de setembro. Placas de
orientação sobre o melhor comportamento no trânsito, com os logos
do Movimento Maio Amarelo foram
espalhadas no campus da universidade. A campanha fez parte das
ações da Semana Nacional de
Trânsito de Campinas, distribuindo
alertas aos condutores em pontos
estratégicos do campus.
A Disciplina de Cirurgia do Trauma e a Liga do Trauma da Unicamp
atuam continuamente em ações de
prevenção de acidentes no trânsito. Segundo o professor e médico
Gustavo P. Fraga, coordenador da
Disciplina e coordenador do ComiWrGH3UHYHQomRGD6%$,7³Do}HV
como esta no campus da Unicamp
são fundamentais para a mudança
do comportamento de motoristas
e pedestres, gerando um trânsito
mais seguro e reduzindo o númeURGHYtWLPDV´
9,7Ï5,$(6

Pré-CoLT 2016 é
realizado
O Pré-CoLT Espírito Santo 2016
IRLUHDOL]DGRQR+RWHO6HQDF,OKDGR
Boi, em Vitória/ES, no dia 29 de outubro. O evento foi organizado pela
equipe da Liga Acadêmica Capixaba de Cirurgia (LIACC) e reuniu um

tro de convenções Expo Dom Pedro,
em Campinas/SP. Informações: http://
www.intergastro.com.br/.
z XIX Congresso Brasileiro das Ligas
do Trauma - Dias 18, 19 e 20 de maio
de 2017, no Centro de convenções Expo
Dom Pedro, em Campinas/SP. Informações: http://www.intergastro.com.br/ e
http://cobralt.com.br/.
z IV Congresso Mundial de Cirurgia
de Emergência - Dias 18, 19 e 20 de
maio de 2017, no Centro de convenções
Expo Dom Pedro, em Campinas/SP.

5HXQLmR&LHQWtÀFD

público de 152 pessoas.
A programação contou com a
realização de reuniões científicas,
abordando diversos temas e também cursos pré e pós-evento, sendo três turmas de cursos de sutura
e técnica operatória, totalizando
102 inscritos.
ATLS

Nova edição
apresentada
Foi realizada, no dia 3 de de]HPEUR QR +RVSLWDO 6DPDULWDQR
de São Paulo, em São Paulo/SP,
a Reunião Nacional do Comitê de
Trauma Brasileiro do Colégio Americano de Cirurgiões.
O encontro nacional ATLS/
ATCN, que teve como destaque a
apresentação da nova edição ATLS,
foi realizado pelo Instituto de
Conhecimento, Ensino e Pesquisa -ICEP/Centro de Trauma, sob a coordenação do
membro da diretoria SBAIT,
o médico Diogo Garcia.

dêmico Internacional do Trauma), ocorrido nos dias 5 e 6
de novembro de 2016, em São
Paulo/SP, surgiu da iniciativa
de nove faculdades de Medicina do estado de São Paulo, as
quais uniram-se com o objetivo de difundir o conhecimento
acerca do Trauma e promover
a interação e compartilhamento
de expertise entre professores e
alunos.
Em sua primeira edição, o CAIT
contou com a presença de 308 inscritos de quase duas dezenas de
faculdades de Medicina do estado
de São Paulo e do Brasil. Ao longo
dos dois dias de congresso, os 20
professores nacionais e dois professores internacionais abordaram,
junto aos alunos, 25 temas relacionados ao Trauma.
O evento recebeu os especialistas internacionais convidados,o
médico Rao Ivatury e o médico
Gregory L. Peck, além de convidados nacionais de diversas regiões
do país. O II Congresso Acadêmico Internacional do Trauma, tem
previsão para ocorrer no mês de
novembro de 2017.

JULIO BETIOL

CURSO

CAMPANHA

LIACC

Estiveram presentes o vice-presidente e professor José Mauro da
Silva Rodrigues, o diretor do Comitê de Educação, o médico Diogo
Garcia, e o presidente do congresso, o médico José Cruvinel. Em
breve, as inscrições estarão abertas. Informações estão disponíveis
na secretaria da SBAIT pelo email
secretaria@sbait.org.br ou telefone
(11) 3188-4558.

CONGRESSO

CAIT é realizado
em São Paulo/SP
O CAIT (Congresso Aca-

O evento reuniu 308 inscritos e professores
nacionais e internacionais

Informações: http://www.intergastro.
com.br/ e https://www.wses.org.uk/.
z 8th World Congress of the Abdominal Compartment Society - De 15
a 17 de junho de 2017, em Banff, Canadá. Informações: http://www.wcacs2017.org/.
z 47th World Congress of Surgery
2017 - De 13 a 17 de agosto de 2017,
em Basel, Suíça. Informações: http://
www.wcs2017.org.
z I Congresso Paulista de Cirurgia

do Trauma - De 5 a 7 de outubro de
2017, no Hotel Sheraton WTC, em São
Paulo/SP. Informações pelo email secretaria@sbait.org.br ou telefone (11)
3188 4558.
z XXX Congresso Sociedade Panamericana do Trauma - De 26 a 30 de
novembro de 2017, na Cidade do México, México. Em breve, informações.
z XIII Congresso SBAIT/XX Congresso CoLT - De 23 a 25 de agosto
de 2018, em Curitiba/PR. Em breve,
informações.
Emergência
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