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Campinas sedia um dos maiores eventos médicos do Brasil
Dezoito palestrantes internacionais, de dez países, fazem parte da programação
O Intergastro & Trauma, um dos maiores eventos médicos no Brasil, será realizado hoje e amanhã em
Campinas. Centenas de profissionais da área de saúde estarão reunidos no Expo Dom Pedro. Paralelamente,
no mesmo local, acontece a II RIAATCE (Reunião Íbero-Afro-Americana de Trauma e Cirurgia de
Emergência), que é promovida pela SBAIT (Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado)
e receberá 18 convidados internacionais, entre eles, o médico brasileiro Antônio Marttos, responsável, em
Miami, pelo tratamento da ginasta Laís Souza, que ficou tetraplégica após um acidente quando se preparava
para as Olimpíadas de Inverno de 2014. O evento será encerrado com uma conferência da cirurgiã Ana Elisa
Boscarioli, a primeira sul-americana a escalar os sete maiores cumes do mundo.
Organizado pela SMCC (Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas), PUC Campinas (Pontifícia
Universidade Católica de Campinas), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Hospital Mário Gatti,
o Intergastro & Trauma é um programa multidisciplinar de atualização que apresenta e discute, de forma
prática e objetiva, os problemas e as soluções que envolvem o tratamento de patologias do aparelho digestivo
e traumas.
Como seu principal foco são os profissionais do interior, todos os temas discutidos trabalham a realidade dessa
região. Durante os dois dias de evento, serão realizados cursos teóricos e práticos, mini-simpósios e reuniões.
Além de Marttos, outros nomes merecerem destaque, como Carlos Mesquita, de Portugal, Carlos Ordoñez, da
Colombia, David Costa, da Espanha, Fernando Machado, do Uruguai, Gustavo Machain, do Paraguai, Juan
Carlos Puyana, dos Estados Unidos, Ming-Terk Chiu, de Singapura, Sandro Rizoli, Tarek Razek e Tara
Grenier, do Canadá.
“Nós somos o maior evento de atualização do aparelho digestivo e trauma do interior de São Paulo”, afirma o
médico Marcelo Amade Camargo, coordenador geral do evento. “Temos uma programação muito qualificada
e que atende às reais necessidades dos profissionais dessas duas áreas”, completa.
De acordo com o presidente da SBAIT, Gustavo Pereira Fraga, os nomes dos palestrantes são escolhidos com
muito cuidado para que os congressistas realmente se atualizem com o que há de mais moderno. “Este já se
tornou um evento tradicional porque tem uma abordagem muito prática e uma linguagem direta, que realmente
permitem o enriquecimento profissional”, afirma.
O Intergastro & Trauma está em sua 9ª edição. Ele é realizado em Campinas a cada dois anos e recebe
profissionais de todo o interior de São Paulo.
POSSE NOVA DIRETORIA SBAIT
Na sexta-feira à noite, após a solenidade de abertura, haverá a posse da nova diretoria da SBAIT. O atual
presidente, Gustavo Pereira Fraga, que também é coordenador da disciplina Cirurgia do Trauma da Unicamp
e cirurgião do Trauma do Hospital das Clínicas da Unicamp, passará o comando da entidade para o médico
Sandro Scarpelini, atual vice-presidente da SBAIT, diretor executivo da FAEPA (Fundação de Apoio ao
Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto) e coordenador da Divisão de
Cirurgia de Urgência e Trauma. Fraga continua na entidade como coordenador do Comitê de Prevenção.
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