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Trauma é destaque em Congresso de Cirurgia de Curitiba
Evento, que acontece de 2 a 5 de agosto, reúne grandes nomes da medicina nacional e
internacional
A Cirurgia do Trauma será uma das áreas em destaque no XXXI Congresso Brasileiro de Cirurgia, que
acontece de 2 a 5 de agosto no ExpoUnimed, em Curitiba. Organizado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões,
este é um dos maiores eventos médicos do Brasil. Serão 15 salas simultâneas durante o congresso, com
diversas abordagens sobre o tema. A programação prevê 110 conferências, 290 mesas redondas, 250
discussões de vídeos, entre muitas outras abordagens. A abertura do Congresso será às 8h do dia 2. A
programação diária é das 8h às 18h e a expectativa é receber 2 mil congressistas, entre médicos e estudantes.
Nesta edição, o tema central do evento é Um olhar sobre a educação, que destaca a busca constante do cirurgião
pelo conhecimento, principalmente em um momento em que a tecnologia da informação e as novas formas de
atualização disponíveis facilitam a busca pelo saber.
“Este é um evento muito importante para a comunidade médica. A amplitude da programação permite várias
abordagens, que enriquecem o conhecimento dos cirurgiões em diversas áreas”, comenta o presidente da
SBAIT (Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado), Sandro Scarpelini. O Trauma,
considerado uma doença, já que poderia ser evitado na maioria dos casos, tem recebido cada vez mais destaque
nos congressos médicos. Trauma é qualquer lesão causada por um fator externo, como eventos de trânsito,
quedas e tiros, situações que crescem com o aumento da violência.
Grandes nomes do Trauma nacional e internacional estarão presentes no evento, entre eles, o médico Antônio
Marttos, responsável, em Miami, pelo tratamento da atleta Laís Souza, que ficou tetraplégica após sofrer um
acidente enquanto treinava para os Jogos Olímpicos de Inverno 2014. “Nós selecionamos profissionais de
destaque na nossa área para participar das palestras e mesas redondas. Teremos representantes de vários
Estados e de alguns Países, o que nos permite conhecer um pouco de cada realidade e do que está sendo feito
na área do Trauma em regiões diferentes”, diz o presidente da SBAIT.
A SBAIT é uma entidade médica, que reúne médicos e estudantes de todo o Brasil. Além de atuar para a
melhoria do atendimento e a constante atualização de médicos, ela tem forte atuação em ações e orientações
para a prevenção do Trauma.
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