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o trauma em minha região”, ressaltou o médico Breno Arcanjo Chaves.

ARQUIVO SBAIT

No período de 22 setembro a 17 outubro, aconteceu o EPMP (Estágio de
Preparação de Missões de Paz), no
CCOPAB (Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil), no Rio de Janeiro, local em que geralmente são ministradas instruções em diversos cursos para militares e civis que farão parte de Missões de Paz pela ONU. A concessionária Intervias, a convite do major Igor Cabral (FAB), apoiou o evento
com instrução de primeiros socorros no
dia 8 outubro. Estiveram na base militar
(RJ), cinco funcionários da Intervias –
médica Josiene Germano, Aida Milani
Treinamento prático de RCP
(enfermeira líder), Marcos Theodoro
(enfermeiro), Serafim Santos (técnico de enfermagem) mas traumatizadas de veículos.
e Cláudio Metzner (motorista de ambulância).
“Ficamos muito contentes pela forma e respeito como
Com uma turma composta por 15 militares (oficiais fomos recebidos. A turma interagiu, participou, enfim,
superiores) de várias unidades (EB, MB, FAB, PM, etc), foram algumas horas que passaram rapidamente. É
foram ministradas instruções teóricas sobre atendimen- uma grande satisfação saber que reconhecem e apoiam
to ao traumatizado e a múltiplas vítimas, animais o trabalho que estamos desenvolvendo no APH da
peçonhentos e Suporte Básico de Vida, além de um Intervias. Informalmente nos foi falado que o convite
período para treinamento prático de RCP para outras instruções chegarão, fato que comprova que
(ressuscitação cardiopulmonar), imobilização com co- ficaram satisfeitos com a instrução que ministramos
lar cervical e prancha longa, e retirada rápida de víti- para eles”, completa a médica Josiene Germano.
tes e contou com a participação do
membro da SBAIT, o médico José
Cruvinel Neto na programação científica, com os temas: “Atendimento ao traumatizado na sala de emergência” e “Medicina de aventura:
Rally dos sertões”. A jornada foi organizada pelo Centro Acadêmico da
Faculdade de Medicina da
UNINOVAFAPI, representado pela
acadêmica Rayra Pureza.

ARQUIVO SBAIT

Trauma foi o tema do módulo de
outubro do curso

Dr. Breno Chaves, Professor Dr. Renato Poggetti e Paulo Klein (da esquerda para direita) durante a palestra sobre Trauma de Crânio e Coluna Cervical.
TRAUMA

Curso anual
do CBC-SP
Em 25 de outubro, os membros
da SBAIT, médicos Marcelo Augusto F. Ribeiro, José César Assef
e José Cruvinel Neto participaram
como palestrantes do Curso Continuado de Cirurgia Geral do CBCSP, realizado no Auditório Nobre da
Associação Paulista de Medicina,
em São Paulo/SP. Este mês foi de-

dicado ao módulo de Trauma, que
faz parte da programação anual do
CBC. Marcelo Ribeiro tratou sobre
o tema “Controle de Danos”, Assef
sobre “Trauma pelviperineal” e José
Cruvinel, sobre “Atendimento inicial” e “Atendimento das catástrofes”.
Participaram também do evento os
médicos Samiris Farrath e Rogério
Saad Hosne.

ARQUIVO SBAIT

Foi realizado no dia 1º de novembro, no Instituto Sírio-Libanês de
Ensino e Pesquisa, em São Paulo,
o Curso Teórico-Prático de Atendimento ao Politraumatizado – Recentes Avanços, que contou com a presença de dois sócios da SBAIT, o
acadêmico Paulo Klein (Manaus/
AM) e o médico Breno Arcanjo Chaves (Creto/CE). A SBAIT tem estimulado seus sócios-acadêmicos e
médicos residentes a participarem
de atividades de ensino, oferecendo por meio de parcerias com as
instituições organizadoras, a inscrição gratuita, como foi feito para o
curso realizado no Hospital Sírio
Libanês, no qual os participantes
também tiveram a hospedagem em
São Paulo financiada pela SBAIT.
O Curso de Atendimento ao
Politraumatizado, coordenado pelo
membro honorário da SBAIT, professor e médico Renato S. Poggetti,
teve como foco capacitar profissionais médicos e multiprofissionais
atuantes na área de emergências,
além de estudantes e residentes,
oferecendo base teórica e prática.
A programação abordou o atendimento do trauma, seguindo os critérios do ATLS (Advanced Trauma
Life Support) com novas atualizações. Na parte prática, os alunos
puderam passar por estações práticas de via aérea, trauma de crânio, imobilizações, avaliação radiológica e triagem de múltiplas vítimas.
Para o participante Paulo Klein,
“ações como esta fazem com que a
sociedade cresça e se torne consolidada na área de emergência e
trauma nas diferentes regiões do
Brasil. Foi possível alicerçar conceitos fundamentais sobre emergência e trauma, tornando esta experiência essencial tanto para o
amadurecimento acadêmico-profissional como para o correto trabalho
em equipe multidisciplinar no atendimento ao paciente vítima de trauma”.
“Precisamos fomentar ainda mais

JOSIENE GERMANO

SBAIT presente
em curso

Dr. José Cruvinel Neto com comissão organizadora

JORNADA

Evento de Medicina
em Teresina/PI
Foi realizada, nos dias 22 e 23
de outubro, a II Jornada de Medicina da UNINOVAFAPI, em Teresina/
PI. O evento reuniu 45 participan-

CAPÍTULO SBAIT

Evento traz
convidado internacional
O Capítulo Bahia da SBAIT promoveu, em parceria com o Hospital
do Subúrbio (HS) e a Fiocruz-Bahia,
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consideração pelas organizações e
profissionais de saúde na assistência aos pacientes que sofrem traumas. “Há muitos fatores que interferem no desfecho dos tratamentos.
E, neste processo, temos que destacar a importância do trabalho de
equipe”, afirmou. Para o médico,
além de reunir a equipe correta, que
interage entre si, a organização de
saúde deve oferecer uma boa estrutura e possuir modelo assistencial adequado, com protocolos bem
definidos. Conforme Rogers, os

traumas são decorrentes, em sua
grande maioria, de acidentes automobilísticos, e configuram-se como
a sétima principal causa de mortalidade nos países de baixa renda. “No
mundo, 16 mil pessoas vão a óbito
por dia em função do trauma. Por
isto, como escreveu Donald Trunkey,
é preciso ficar atento à hora dourada (golden hour)”, disse, referindose aos primeiros minutos e horas
após o acidente, o trauma, quando
as possibilidades da vítima sobreviver são maiores.

ARQUIVO SBAIT

no último dia 22, palestra sobre a
qualidade de atendimento ao paciente traumatizado. O evento, o primeiro do Capítulo BA, foi realizado
no Hotel Mercure, em Salvador, reunindo 160 participantes entre estudantes, acadêmicos e profissionais
da área de saúde e contou com a
participação do médico Selwyn O.
Rogers, professor e chefe do Departamento de Cirurgia na Temple
University, na Filadélfia.
De acordo com Rogers, alguns
aspectos devem ser levados em

Evento reuniu um público de 160
pessoas

Controlar corretamente sangramentos internos, evitar complicações como o choque e utilizar corretamente os antibióticos e a
dosagem de fluidos no organismo

PREVENÇÃO

P.A.R.T.Y. é divulgado para 300 cidades

ARQUIVO SBAIT

P.A.R.T.Y. em Campinas, no dia 21 de outubro,
e é organizado na Unicamp pela Liga do TrauO P.A.R.T.Y. (Prevenção do Risco de Trauquando 80 alunos da Escola Estadual Felipe
ma, coordenada pelo médico Thiago R. A.
ma Relacionado ao Uso de Álcool na JuventuCantúsio visitaram o local.
Calderan. Patrocinado pelo PET (Programa de
de) Brasil foi tema do EPTV Comunidade, exiA ideia de fazer um EPTV Comunidade soEducação pelo Trabalho para a Saúde), do Mibido em 25 de outubro pela EPTV (Afiliada à
bre este tema foi sugerida à produção do pronistério da Saúde, o programa trabalha diretaRede Globo) para 300 municípios das regiões
grama pela SBAIT, com o objetivo de ampliar a
mente com jovens que ainda vão tirar a Carteira
Central Campinas/SP, Ribeirão Preto/SP e Sul
divulgação de um assunto tão importante. SeNacional de Habilitação. Por meio de uma parde Minas. Durante 40 minutos, foram abordagundo levantamento do Observatório Nacional
ceria com a EMDEC (Empresa de Desenvolvidos os riscos da combinação álcool e direção e
de Segurança Viária, em 2013, 284.061pessomento de Campinas) e a Prefeitura Municipal
a importância de ações preventivas como as
as ficaram inválidas e outras 38.011 morreram
de Campinas, os jovens são levados ao auditódo P.A.R.T.Y., que acontece em Campinas/SP,
em decorrência de acidentes de trânsito no Brario do HC da Unicamp, onde assistem a várias
Ribeirão Preto/SP, Sorocaba/SP, São Luís/MA
sil.
palestras com outros parceiros do programa:
e Vitória/ES.
O P.A.R.T.Y. é um programa de origem canaCorpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU e a
O programa foi transmitido ao vivo, diretamente
dense e tem como objetivo desenvolver um traconcessionária Rota das Bandeiras.
de uma pista de arrancada localizada em Cambalho preventivo com adolescentes, a fim de
Após as palestras, os estudantes têm a oporpinas. No local, estavam o médico Gustavo P.
orientá-los sobre os riscos de ingerir bebida altunidade de visitar as enfermarias do hospital e
Fraga, professor da Unicamp e presidente da
coólica e dirigir. Ele foi trazido ao Brasil pelo
conversar com pacientes vítimas de diversos tiSBAIT, e os membros da Liga do Trauma da
vice-presidente da SBAIT, médico Sandro
pos de trauma. É uma forma de o assunto sair
Unicamp: Renato Schneider Laurito,Melissa de
Scarpelini, e pela médica Ana Helena Parra, em
da teoria e conscientizar de forma mais produtiBarros Meneghetti e Maíra Bianquim Torrezan.
2008. Inicialmente, foi implantado em Ribeirão
va os adolescentes. Em um terceiro momento,
Além deles, foram entrevistados o piloto Tiago
Preto, mas logo despertou interesse de outros
os participantes são convidados a ouvir o depoRodrigues de Souza, que abordou os efeitos
municípios.
imento de dois voluntários, Joyce Aparecida Lino
do álcool nos reflexos do motorista, e a psicóEm Campinas, o P.A.R.T.Y. chegou em 2010
Almeida e Washington Conceição de Moura. Ela
loga Aline Alves de Lima, que estava no estúficou paralítica após um acidente de
dio para explicar a parte psicológica
trânsito e ele depois de sofrer uma
da prevenção e dos traumas sofridos
lesão na coluna após um mergulho
após um acidente. A repórter
na piscina. Eles falam sobre suas viFernanda Câmara, da EPTV São
das e sobre como superaram as liCarlos, também entrou ao vivo ao
mitações impostas pelas sequelas
lado do advogado Eduardo Burihan,
que sofreram.
que falou sobre os aspectos legais
Confira os quatro blocos do prode um acidente de trânsito envolvengrama EPTV Comunidade (25/10/
do pessoas embriagadas.
2014), acessando o link: http://
Durante o programa, foram veicug1.globo.com/sp/campinas-regiao/
ladas várias reportagens com difeeptv-comunidade/videos/t/edicoes/v/
rentes abordagens acerca do tema
eptv-comunidade-per igos-dedireção e álcool. Entre elas, uma que
direcao-apos-consumo-de-alcoolfoi gravada no Hospital de Clínicas
Bastidores do programa, que foi transmitido ao vivo pela afiliada Globo de
bloco-1/3719876/.
da Unicamp na última edição do Campinas/SP em 25 de outubro
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SIMULADO

Semana de Trauma
em Catanduva/SP
Foi realizado, em 23 de outubro,
na praça da República, em Catanduva/SP, um simulado de acidente

z TRAUMA Teleconferência SBAIT Última quarta-feira de cada mês, das 17
às 18h (horário de Brasília). Informações
em: secretaria@sbait. org.br.
z Telemedicina Baseada em Evidências em Cirurgia do Trauma e Emergência (TBE-CiTE) SBAIT / CBC - Última terça-feira de cada mês par, geralmente às
14h (horário de Brasília - altera conforme fuso no Canadá), via Teleconferência.
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 VII Simpósio Internacional: Tratamento Avançado de Feridas - 12 e 13
de dezembro de 2014, no Instituto
Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, em
18 Emergência

que marcou a abertura da Semana
do Trauma da Faculdade de Medicina de Catanduva (Fameca). Membros da Liga do Trauma orientaram
a população durante o simulado, que
envolveu duas vítimas de bicicleta.
O presidente da Liga, Antônio
Bottura, explicou para o público o
objetivo da simulação e deu orientações de como o cidadão deve
agir em situações semelhantes.
“Em todos os casos de acidente nunca devemos mexer na vítima, é preciso chamar o socorro do SAMU e
os Bombeiros”, frisou.
FAMECA

são questões, na avaliação do especialista, que devem sempre ser
observadas pelos profissionais de
saúde.
Ao término da palestra, Roger
participou de uma mesa-redonda
juntamente com os médicos do HS,
Leonardo Canedo e Antônio Ralph
R. de O. Júnior, momento em que
houve interação entre o médico
americano e os participantes e foram debatidas diversas questões
sobre o trauma.
Estiveram presentes no evento
Jorge Motta, diretor-médico do HS,
que fez a abertura juntamente com
os médicos André Gusmão, do HS
e diretor do Capítulo Bahia da
SBAIT (Sociedade Brasileira de
Atendimento Integrado ao Traumatizado), Mitermayer Reis, pesquisador da Fiocruz-Bahia, integrantes
da Laeme (Liga Acadêmica do Trauma e Emergências da UFBA), dentre outros profissionais de saúde do
HS e de outras instituições.

Esta seção é direcionada a informações e novidades na área do trauma no Brasil.
Confira o site da SBAIT: www.sbait.org.br.

No simulado, população recebeu
orientações de como agir em situação semelhante

“A Liga do Trauma foi a primeira
do curso de Medicina a ser formada,
com intuito de estimular o socorro no
problema de trauma, que é considerada uma doença de saúde pública
no país”, apontou o presidente do-

São Paulo/SP. Informações em: http://
www.sbait. org.br/images/eventos/
feridas.jpg.
z EAST (Eastern Association for the
Surgery of Trauma) 28th Annual Scientific Assembly - 13 a 15 de janeiro
de 2015, no Disney’s Contemporary
Resort, na cidade de Lake Buena Vista, Flórida, EUA. Mais informações em
www.east. org.
z 10th Annual Academic Surgical
Congress - 3 a 5 de fevereiro de 2015,
em Las Vegas, Nevada, EUA. Informações em http://www.academicsurgicalcongress.org/.
z Trauma Association of Canada Annual Scientific Meeting - 9 a 11 de abril
de 2015, no Westin Calgary, Calgary,
Alberta, Canadá. Informações em www.
traumacanada.org.
z CIRURGIÃO ANO 9 - Curso de Atuali-

cente da Liga, médico Raul Vianna,
que está à frente da equipe desde a
sua fundação em 1997 e orientou e
acompanhou o simulado.
A Semana foi realizada de 27 a
30 de outubro no Anfiteatro Padre
Albino e contou com a presença do
membro da diretoria da SBAIT, médico Antonio Onimaru, entre os convidados, ministrando a palestra:
“Maca do SAMU – Vítima ou Vilão”.

membro da SBAIT. Para ele, é necessário iniciar medidas para qualificação dos médicos da região do
norte do Paraná visando à melhora
do atendimento ao politraumatizado.
Este curso, segundo ele, “foi o
primeiro de muitos que virão, pois
como professor da faculdade de
medicina, acho importante que o
ensino do ultrassom na emergência e trauma comece na graduação”.
Claudio também possui interesse
em promover os outros cursos da
SBAIT para 2015, como o DSTC,
ADMR e Qualidade, pois considera
um programa de educação médica
continuada muito importante para a
região. O curso contou mais uma
vez com o apoio da SonoSite que
mantém a parceria desde o início
para a divulgação da prática do
ultrassom em urgência e emergência.

USET

Cursos de Ultrassom em
Emergência e Trauma
A SBAIT e a SPT (Sociedade Panamericana do Trauma) realizaram
no Brasil mais dois cursos de USET
(Ultrassom em Emergência e Trauma). Desta vez, em Maringá/PR. Os
cursos foram realizados nos dias 31
de outubro, com 13 inscritos, e dia
1º de novembro, com 18 inscritos.
Participaram como instrutores os
médicos José Cruvinel Neto (Hospital das Clínicas – Unicamp-SP),
Claudio Bogdan (Cirurgião Vascular
do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Maringá) e Lucio
Vicencio (radiologista do Hospital
Universitário da Universidade Estadual de Maringá). O organizador do
curso foi o médico Claudio Bogdan,

zação em Cirurgia Geral, Emergência e
Trauma - 16 a 18 de abril de 2015, no
Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo. Informações em http://www.cirurgiaoatualizacao.com.br/.
z Curso Cuidados Cirúrgicos Definitivos em Trauma ("Definitive Surgical
Trauma Care" - DSTC) - de 21 a 23 de
abril de 2015 serão realizados simultaneamente seis cursos DSTC, todos com
a presença de instrutores internacionais,
nas cidades de Brasília, Campinas,
Florianópolis, Ribeirão Preto, São Paulo
e Sorocaba. Informações em secretaria@sbait.org.br.
z INTERGASTRO & TRAUMA 2015 24 e 25 de abril de 2015, no Centro
de Convenções Expo Dom Pedro, em
Campinas/SP. Informações em http:/
/www. intergastro.com.br.
z II Reunião Ibero-Afro-Americana de
Trauma e Cirurgia de Emergência - 24 e

ARQUIVO SBAIT
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Aula prática de FAST

25 de abril de 2015, no Centro de Convenções Expo Dom Pedro, em Campinas/SP. O evento será realizado em conjunto com o INTERGASTRO & TRAUMA
2015 com a presença de convidados internacionais de diferentes países. Informações em www.sbait.org.br.
z 16th European Congress of Trauma
& Emergency Surgery - 10 a 12 de maio
de 2015, em Amsterdam, Holanda. Informações em http://ectes 2015.org.
z 7th World Congress on the Abdominal Compartment Syndrome - 28 a 30
de maio de 2015, em Ghent, Bélgica.
Informações em https://www.wsacs.
org/education/congress/2015-wcacsghent.html.
z 46th World Congress of Surgery International Surgical Week (ISW) - 23
a 27 de agosto de 2015, em Bangkok,
Tailândia. Informações em https://www.
wcs2015.org/home.
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