Esta página é direcionada a informações e novidades na área do trauma no Brasil e no mundo,
em parceria com a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado

Qualidade no atendimento
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O Brasil já conta desde o final do ano passado com
uma Câmara Técnica na área de Trauma e Emergências, com objetivo de desenvolver ações de atendimento nessa área, desde o socorro pré-hospitalar até
o acompanhamento e recuperação do paciente. A Câmara Técnica reúne sete sociedades de especialidades
médicas, além da APM (Associação Paulista de Medicina), Ministério da Saúde e a SBAIT (Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado). Sua
primeira reunião aconteceu este ano onde a coordenadora geral de Urgência e Emergência do Ministério
da Saúde, Irani Ribeiro de Moura, justificou a participação das várias entidades. Segundo ela, a meta do
Ministério é melhorar a qualidade do atendimento às
vítimas de traumas e, neste sentido, é fundamental o
envolvimento de todas que trabalham nesta área.
DESTAQUE

Brasileiro de Cirurgia, em Belo Horizonte/MG, o Curso Básico de Trauma com aulas práticas e teóricas. Tal
curso enfatizou ainda a assistência
integrada ao traumatizado, abrindo
espaço importante também para o
atendimento pré-hospitalar.

Os médicos e cirurgiões Marcelo Pinheiro Villaça e Mario Mantovani foram laureados com o Prêmio Oscar Alves, referente ao melhor trabalho publicado na Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, no ano de 2006. O artigo
original “Comportamento da pressão intracraniana, da perfusão cerebral e dos parâmetros hemodinâmicos durante a síndrome do
compartimento abdominal em
cães”, foi publicado no volume 33,
número 4, de jul/ago de 2006. O
estudo foi realizado no LICIT (Laboratório de Investigação em Cirurgia do Trauma), da Disciplina
de Cirurgia do Trauma da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Este estudo deverá contribuir para um melhor entendimento
do que acontece na área do trauma, desde a fase pré-hospitalar até
seu atendimento no hospital, diminuindo seqüelas e mortalidade.

NOVIDADES

Assistência ao
paciente traumatizado
Para atender a demanda dos acadêmicos e dos jovens médicos
brasileiros foi instituído com pioneirismo no último Congresso
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dovascular, através de colocação de
stents, das lesões arteriais. Entre os
trabalhos apresentados no Congresso 17% foram da área de cirurgia do trauma.

TRÂNSITO

Experiências buscam
melhores resultados

CBC

Pesquisa brasileira sobre
trauma é premiada

Organizado em julho, pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o evento também trouxe novidades internacionais na área do trauma. O
médico Raul Coimbra, da Universidade da Califórnia, em San Diego,
e o médico Andrew Peitzman, da
Universidade de Pittsburgh e Secretário da Sociedade Panamericana
de Trauma, apresentaram alguns
destaques. Entre os progressos relativos à assistência ao traumatizado, destacaram-se as pesquisas na
área de reposição volêmica, com
ênfase à utilização das soluções hiperosmolares, a utilização cada vez
mais crescente, em vários centros
de trauma, do tratamento não operatório das lesões de vísceras maciças por trauma contuso e por trauma penetrante e do tratamento en-

A CIMCamp (Central Integrada
de Monitoramento de Campinas),
através de um sistema gerenciado
pela Prefeitura Municipal, permite
uma maior eficiência na prevenção
e atendimento às vítimas de eventos
de trânsito. No Sistema, atuam Samu, guarda municipal, Defesa Civil
e Emdec - que é responsável pela
organização do trânsito na cidade através de seus agentes de trânsito.
Esta Central está integrada aos hospitais que atendem ao traumatizado,
e tem sido muito importante para facilitar o encaminhamento das vítimas, agilizando a avaliação, o diagnóstico e o tratamento das lesões.
Esta experiência foi um dos destaques do IX Curso Pré-Congresso
Brasileiro das Ligas do Trauma e V
Curso de Urgências Cirúrgicas e
Trauma do Hospital Municipal Dr.
Mário Gatti, promovidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, Ligas do Trauma da PUC
Campinas, Unicamp e SBAIT, dias
18 a 21 de junho.
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ESPAÇO DO TRAUMA

No mesmo mês, outras experiências positivas para o atendimento e combate ao trauma no trânsito voltaram a ter destaque, desta
vez, internacionalmente. O médico Alberto Garcia, da Universidade de Cali, Colômbia, trouxe para
os profissionais do Brasil a experiência da prevenção de acidentes
de trânsito na Colômbia durante o
II Simpósio Internacional de Cirurgia do Trauma, ocorrido em São
Paulo, dia 23, também promovido
pela SBAIT, em conjunto com outras entidades. Entre vários avanços e apresentação de protocolos do seu serviço, ele apresentou as medidas adotadas na Colômbia para redução da mortalidade secundária às causas externas
(veja mais na entrevista internacional desta edição).

PARCERIA

Emergência e Sbait
unem forças
A fim de levar aos leitores e associados informações sobre trauma, a SBAIT e a Revista Emergência firmaram uma parceria
desde junho último. A diretoria da
SBAIT está otimista com esta nova
fase onde considera fundamental
a divulgação de informações, acontecimentos e eventos relacionados ao trauma, não só através
do site www.sbait.org.br, mas também pela Revista Emergência que
já é referência entre os profissionais de saúde quando o assunto
são urgências, emergências e
trauma. A parceria foi anunciada
durante a comemoração dos 25
anos da SBAIT, onde a diretoria
da entidade aproveitou para reforçar o compromisso no enfrentamento do trauma.
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