
 www.gastroba.com.br     
Programação II Encontro Jovem Gastro Bahia 

 

 

 

II ENCONTRO JOVEM GASTRO BAHIA 

O Programa Jovem Gastroenterologista, criado em 2010, é uma iniciativa da Federação 
Brasileira de Gastroenterologia que tem o objetivo de motivar o aperfeiçoamento na 
formação acadêmica, despertar o interesse pela atualização continuada e estimular a 
união associativa entre os jovens especialistas em formação.  

A Sociedade de Gastroenterologia da Bahia (SGB), ao compreender a importância dos 
"Jovens Gastros" para o futuro da Gastroenterologia na Bahia, na segunda edição do 
Congresso Baiano de Gastroenterologia novamente dedicará um espaço exclusivo na 
grade científica aos residentes em Gastroenterologia, Hepatologia e Endoscopia 
Digestiva. O convite é estensivo aos graduandos, integrantes de Ligas Acadêmicas e 
residentes em Clínica Médica com interesse na especialidade e, portanto, também 
futuros especialistas.  

O II ENCONTRO JOVEM GASTRO BAHIA objetiva reunir todos os jovens futuros 
especialistas. Haverá uma discussão enriquecedora de casos clínicos selecionados, 
sendo cada caso proveniente de um serviço de Residência Médica em 
Gastroenterologia da Bahia: Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES), 
Hospital Geral Robertos Santos (HGRS) e Hospital São Rafael (HSR). A discussão dos 
casos será enriquecida pela participação de renomados gastroenterologistas do Brasil.  

Dentre os casos clínicos apresentados, após criteriosa avaliação pela banca 
examinadora, um deles receberá o PREMIO JOVEM GASTRO BAHIA. O residente 
responsável pela apresentação do caso clínico será contemplado com a inscrição para 
a Semana Brasileira do Aparelho Digestivo (SBAD).  

 

Veja abaixo a programação do II ENCONTRO JOVEM GASTRO BAHIA e em seguida 
a regulamentação para participar do PREMIO JOVEM GASTRO BAHIA. 
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PROGRAMAÇÃO II ENCONTRO JOVEM GASTRO BAHIA 

                                              DATA: 22 de Agosto de 2019 (quinta feira) 

 

18:00 – 18:10 : ABERTURA  
Dr Bruno César - Presidente SBG / Dr Schilioma Zarteka - Presidente FBG 
 
18:10 – 18:30 COMO TORNAR A SUA AULA MAIS INTERESSANTE?  
 
18:30 - 18:50 – APLICANDO NOVAS TECNOLOGIAS À PRÁTICA MÉDICA  

18:50 – 19:10 Coffee Break 

19:10 – 19:40  Caso Clínico 1  
 
19:40  – 20:10  Caso Clínico 2  
 
20:10 – 20:40  Caso Clínico 3  

20:50: Entrega do Prêmio Jovem Gastro Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO PRÊMIO JOVEM GASTRO BAHIA 
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INTRODUÇÃO:  

O Prêmio Jovem Gastro é uma iniciativa da  Federação Brasileira de Gastroenterologia 
que ocorre anualmente na SBAD – Semana Brasileira do Aparelho Digestivo e 
representa um estímulo à inserção na pesquisa clínica de todos aqueles que se iniciam 
na especialidade. No Congresso Gastro Bahia, a Sociedade Baiana de 
Gastroenterologia implementerá o Prêmio Jovem Gastro Bahia, que representa 
localmente o incentivo realizado no âmbito nacional aos jovens futuros 
gastroenterologistas.  

Convidamos cada serviço de Residência  Médica  em Gastroenterologia da Bahia a nos 
enviarem casos clínicos, de acordo com as normas estabelecidas pela Comissão Jovem 
Gastro Bahia, listadas abaixo. Após a análise por uma comissão julgadora, UM caso 
clínico de CADA serviço será selecionado para ser apresentado pelo autor principal no 
dia do evento. 

 

SOBRE OS CANDIDATOS: 

O primeiro autor deverá ser médico que esteja sob treinamento, cursando residência ou 
especialização nas áreas de Gastroenterologia, Hepatologia ou Gastroenterologia, em 
serviço de residência credenciado pelo MEC na Bahia  

O primeiro autor e coautores deverão ser participantes do programa Jovem Gastro e 
quites com suas anuidades.  

O último autor, responsável pelo projeto, deverá ser preceptor do respectivo serviço de 
gastroenterologia e portador do Título de Especialista e Sócio da FBG.  

Graduandos em medicina também poderão compor o grupo como coautores.  

 

SOBRE O ENVIO DOS CASOS: 

Serão aceitos para análise casos clínicos relacionados às doenças do aparelho 
digestivo, considerando qualquer uma das especialidades: Gastroenterologia, 
Hepatologia e/ou Endoscopia Digestiva.  

Um resumo dos casos deverão ser enviados em formato de monografia, respeitando as 
regras abaixo:  

§ Apresentados em formato A4. Na capa, deverá constar apenas o título do 
trabalho com fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 14 em negrito, 
centralizado.  

§ A seguir, deverá ser apresentado o resumo do trabalho, em fonte Arial ou 
Times New Roman tamanho 12, espaço simples, com no máximo 1200 
palavras.  



 www.gastroba.com.br     
Programação II Encontro Jovem Gastro Bahia 

 

 

§ O corpo do trabalho deverá ser redigido com fonte Arial ou Times New Roman, 
tamanho 12 e espaço duplo, e não deverá exceder 15 páginas. Não há número 
mínimo de páginas. 

§ Os títulos e subtítulos podem ser grafados com fontes em negrito e tamanhos 
maiores, a critério dos autores.  

§ As referências bibliográficas deverão seguir os padrões recomendados pelo 
Grupo de Vancouver (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to 
Biomedical Journals, International Committee of Medical Journal Editors -
http://www.icmje.org).  

 

SOBRE A SELEÇÃO DOS CASOS PARA APRSENTAÇÃO: 

Independentemente do número de casos enviados para análise, serão selecionados 
pela comissão 3 casos clínicos para apresentação no dia do evento, sendo cada caso 
pertencente a cada um dos serviços de Residência  Médica  em Gastroenterologia da 
Bahia, representados por:  

§ Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES) - residências em 
Gastroenterologia e Hepatologia) 

§ Hospital Geral Robertos Santos (HGRS) - residências em Gastroenterologia e 
Endoscopia Digestiva 

§ Hospital São Rafael (HSR) - Residências em Gastroenterologia e Endoscopia 
Digestiva. 

Serão disponibilizados 30 minutos para a apresentação de cada um dos 3 casos clínicos 
selecionados e sugere-se que este tempo seja distribuído da seguinte forma:  15 
minutos para apresentação do caso clínico + 5 minutos para uma breve revisão do tema.  

O respeito ao tempo total máximo (20 minutos) será considerado na avaliação final do 
caso.  

As aulas serão certificadas pela FBG.  

Após a apresentação do caso, haverá 10 minutos adicionais para discussão do caso 
com renomados médicos gastroenterologistas.  

 

  

SOBRE O PREMIO JOVEM GASTRO BAHIA: 

No dia evento, após a apresentação dos 3 casos clínicos selecionados, o  prêmio será 
outorgado ao caso clínico que trouxer uma apresentação adequada, associada a 
métodos complementares e terapêuticos que possam confirmar e elucidar a principal 
hipótese diagnóstica. 
A comissão julgadora avaliará inúmeros quesitos dentre eles, a ordem tradicional de 
apresentação do caso e a qualidade e adequação de sua formatação.  
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O primeiro autor e apresentador do caso selecionado para o Premio Jovem Gastro Bahia 
será contemplado com a seguinte premiação:  inscrição para a Semana Brasileira do 
Aparelho Digestivo (SBAD) – 2018. 

 

SOBRE A INSCRIÇÃO: 
 
Os candidatos deverão: 

Enviar o trabalho por meio de arquivo eletrônico em formato pdf para realizar a 
inscrição on-line no projeto Jovem Gastro Bahia através do e-mail: 
sociedadegastrobahia@gmail.com  Cada candidato poderá submeter apenas um 
trabalho.  

A data limite para inscrição é 30 de Junho de 2019. Os trabalhos enviados após este 
prazo não serão aceitos.  

 

SOBRE A COMISSÃO JULGADORA: 

A Comissão Organizadora do Prêmio Jovem Gastro Bahia deverá divulgar os casos 
selecionados para apresentação até o dia  20 de Julho de 2019 e os candidatos 
serão informados por e-mail.  

A Comissão Julgadora no dia do evento será composta por quatro (3) membros 
indicados pela Comissão Organizadora do Prêmio Jovem Gastro Bahia.  

A participação na Premiação implica no total conhecimento e aceitação deste 
Regulamento.  Outras situações serão decididas pela Comissão Organizadora do 
Prêmio Jovem Gastro Bahia. 

 

 

 


