ESPAÇO DO TRAUMA

Mantovani era o “pai das ligas do trauma”

Implantou o LICIT - Laboratório de Investigação
em Cirurgia do Trauma, que funciona no Núcleo
de Medicina e Cirurgia Experimental da FCM (Faculdade de Ciências Médicas) da Unicamp, responsável por realizar várias pesquisas experimentais e formar alunos de iniciação científica,
mestres e doutores.
LIGAS
Foi o criador e o incentivador das Ligas do Trauma em todo o Brasil, sendo conhecido como o
“pai das ligas do trauma”, divulgando esta especialidade por várias instituições de ensino e hospitais públicos e privados. Atualmente, existem três
Ligas que levam o seu nome, nos estados do
Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. O
primeiro Congresso Brasileiro das Ligas do Trauma (CoLT) foi presidido por ele, em 1999, em
Campinas, assim como o X CoLT, em conjunto
com o IX Congresso SBAIT e XXI Panamerican

ARQUIVO PESSOAL GUSTAVO FRAGA

No último dia 6 de novembro, faleceu, em
Campinas, o professor Mario Mantovani. Nascido em 21 de julho de 1940, em Uberaba/MG,
filho de imigrantes italianos, formou-se em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, atual
UNIFESP, em 1968. Transferiu-se, em 1969, para a Faculdade de Ciências Médicas da então
Unicamp (Universidade de Campinas), onde finalizou seu doutorado em 1973. Tornou-se professor da referida Faculdade em 1978, ano em
que obteve o título de Livre Docência pelo Departamento de Cirurgia. Em 1988, tornou-se
Professor Adjunto e em 1993, por meio de concurso, conquistou o título de Professor Titular
de Cirurgia.
Foi um grande entusiasta da Cirurgia de Urgência, sendo que, em 1987, implantou a Disciplina de Cirurgia do Trauma do Departamento
de Cirurgia, responsável pelo atendimento das
urgências traumáticas e não traumáticas no
Hospital de Clínicas da Unicamp. Do mesmo
modo, estruturou a Enfermaria e Ambulatório
de Cirurgia do Trauma no mesmo hospital, os
quais servem de ambiente de ensino e especialização para alunos de graduação, residentes, pós-graduandos e outros profissionais da
saúde. No âmbito do ensino, foi responsável
por ministrar disciplinas de Suporte Básico de
Vida, Técnica Cirúrgica, Clínica Cirúrgica e Cirurgia do Trauma aos alunos do curso médico
de graduação.
Foi o criador da Residência Médica em Cirurgia do Trauma na Unicamp, voltada para o treinamento e especialização no atendimento de
doentes traumatizados e cirurgia de urgência.

PAULA BARCELLOS

Gratidão eterna

Mario Mantovani com a comissão organizadora do I CoLT, em 1999
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Trauma Congress, também em Campinas, em
2008, constituindo-se nos maiores eventos da
história da SBAIT (Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado) e da
Sociedade Panamericana de Trauma.
Além de cirurgião de urgência e professor,
ocupou funções administrativas de destaque na
Unicamp, tais como: presidente do Comitê de
Ética, presidente da Comissão de Residência,
coordenador da Subcomissão de Pós-Graduação em Cirurgia, diretor clínico, chefe do Departamento de Cirurgia, e superintendente do
Hospital de Clínicas (1986 a 1988).
Sua produção científica soma 230 trabalhos
publicados. Editou 12 livros, escreveu 149 capítulos de outras obras e apresentou centenas
de trabalhos em congressos nacionais e internacionais. Foi orientador de 25 teses de mestrado e doutorado e participou de inúmeras bancas examinadoras de concurso tanto na Unicamp, como em outras instituições por todo o
país.
Foi o organizador de 20 congressos nacionais e cinco internacionais e presidente da
SBAIT nas gestões 1999-2000, 2001-2002 e
2007-2008. Também foi o presidente da Comissão Especial Permanente de Trauma do CBC
(Colégio Brasileiro de Cirurgiões), sociedade
em que era membro emérito (ECBC).
Durante sua vida acadêmica recebeu 34 homenagens. Foi 18 vezes homenageado pelos
alunos formandos do sexto ano médico, responsável por formar inúmeros profissionais, por
valorizar a relação médico-paciente e a ética
no atendimento das urgências e emergências.
Pode-se dizer, sem sombra de dúvidas, que é
um exemplo de professor, pesquisador, educador, médico e pessoa, sempre dando conselhos aos mais jovens e incentivando-os à cirurgia geral, à cirurgia do trauma e à carreira acadêmica. Sem dúvida, um cirurgião a quem os
mais jovens devem se espelhar. A SBAIT se
solidariza com os familiares e amigos, e está
em luto pela perda de um de seus membros
mais ativos, deixando aqui registrado: muito
obrigado professor Mario Mantovani, e que seus
ideais sejam seguidos a fim de que possamos
enfrentar a doença trauma em nosso país com
a linguagem que o senhor sempre nos ensinou,
fazendo o A (Amor), B (Bondade), C (Carinho),
D (Dedicação) e o E (Entusiasmo). Ao lado de
Deus, que o senhor nos ilumine nesta missão.
Texto escrito pelos seus ex-alunos Nelson Adami Andreollo
(professor Titular de Cirurgia da Unicamp) e Gustavo Pereira
Fraga (professor Doutor Coordenador da Disciplina de
Cirurgia do Trauma da Unicamp).
DEZ/2010 / JAN/2011

Esta seção 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 e o Comitê Brasileiro das Ligas do Trauma
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Homenagem ao médico
Dario Birolini
No 96th Congresso Anual do
Colégio Americano de Cirurgiões
(American College of Surgeons ACS), que foi realizado em Washington, DC, de 3 a 7
de outubro último, o ex-presidente da SBAIT
e professor Titular da Universidade de São
Paulo, Dario Birolini, recebeu o título de Membro
Honorário do ACS. A homenagem
ocorreu durante a abertura do Congresso e foi realizada pelo presidente do ACS, o médico L. D. Britt, que
em seu discurso ressaltou as qualidades do homenageado. O professor Birolini é um cirurgião e professor com reconhecimento internacional, concentrando a sua atuação no
atendimento de doentes críticos e
traumatizados. Há mais de 25 anos

ele ministra o curso anual de Cirurgia de Urgência, nos finais de semana, em São Paulo. Implantou protocolos de atendimento ao traumatizado no Brasil, incluindo o curso Suporte Avançado de Vida no
Trauma (ATLS), do Comitê de Trauma do ACS. Em 2007, já havia sido
homenageado pelo ACS ao proferir
a palestra Scudder durante o 93th
Congresso Anual.
LIGA

Grupo de Emergência e
Trauma de Sorocaba
A LETS (Liga de Emergência e
Trauma de Sorocaba) é uma instituição fundada em 1996 por docentes e alunos do curso de Medicina
da Faculdade de Ciências Médicas
e da Saúde da PUC/SP, sendo considerada a liga mais antiga da universidade. Atualmente, possui 75
membros efetivos e sua diretoria é
composta por seis acadêmicos de
diferentes séries e coordenada pelo
professor e médico José Mauro da

ATIVIDADES

Liga Paraense do Trauma
A LPT (Liga Paraense do Trauma) foi idealizada pelo professor Mauro
José Pantoja Fontelles, docente da Universidade Federal do Pará e doutor em Cirurgia do Trauma pela Universidade Estadual de Campinas,
sendo fundada em 16 de dezembro de 2004. Congrega acadêmicos de
Medicina da Universidade Federal do Pará, Universidade Estadual do
Pará e Centro Universitário do Pará. Inicialmente, era composta de 210
membros, entretanto, hoje observa os preceitos de bom funcionamento, contendo apenas 30 membros como outras ligas do Pará e do Brasil.
A liga conta com alunos que ingressam a partir do terceiro semestre e
podem ficar até o final do curso.
Os 30 ligantes assistem ao simpósio introdutório
anual e logo após são selecionados por prova teórica,
prática e entrevista. A LPT realiza atividades quinzenais
que fazem parte do programa de capacitação e treinamento dos seus membros, por meio de aulas ministradas por profissionais que tem formação em Medicina de Urgência e Emergência.
A liga possui uma vasta produção científica em que os acadêmicos
realizam trabalhos na área da cirurgia do trauma que serão apresentados em uma jornada acadêmica, no final de cada ano letivo.
Ainda conta com várias atividades como os serviços prestados à comunidade, promovendo treinamento e capacitação para o atendimento
inicial do traumatizado na igreja “Assembleia de Deus” e já participa por
dois anos consecutivos no apoio a Cruz Vermelha Brasileira durante a
Romaria do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, festa com repercussão
nacional.
DEZ/2010 / JAN/2011

Silva Rodrigues.
Tem por objetivos agregar acadêmicos dos cursos de Medicina e Enfermagem, proporcionar qualidade
de ensino em trauma e Medicina de
Emergência; promover atividades
educacionais em escolas; estimular
a produção científica e possibilitar
a atuação prática em estágios extracurriculares.
O grupo se reúne semanalmente
em atividades teóricas de uma hora,
onde são debatidos o atendimento
inicial ao politraumatizado e os temas mais importantes do ATLS, visando sempre a discussão constante de casos clínicos reais atendidos
na URE (Unidade Regional de Emergência) – CHS (Conjunto Hospitalar de Sorocaba), o pronto socorro. As atividades práticas de
intubação, manejo de via aérea cirúrgica, reanimação cardiopulmonar, dentre outros temas da Medicina de Emergência
são realizadas bimestralmente no
laboratório morfofuncional.
São mantidos
convênios com o Corpo de Bombeiros há 12 anos e com o SAMU –
Sorocaba há quatro anos, que contam com o apoio diário de estagiários nos resgates e atendimentos de
urgência do município em plantões
noturnos de 12 horas, visando o
contato destes com o atendimento
pré-hospitalar. Em relação ao intrahospitalar, os membros realizam
plantões noturnos na URE – CHS,
onde auxiliam o serviço e aprendem, na prática, como atender adequadamente o paciente traumatizado.
Em 2009, a Liga de Emergência
e Trauma de Sorocaba e a URBES,
empresa pública responsável pelo
setor de trânsito e transportes do
município, em parceria inédita, idealizaram o projeto “Na direção da
vida”, que visa, por meio de palestras semanais, conscientizar alunos
do ensino médio sobre os riscos
reais da associação, álcool e direção, que será transformado em um
programa municipal.

z TRAUMA Teleconferência SBAIT
- Discussão de casos de
traumatizados via Telemedicina.
Última quarta-feira de cada mês,
das 17 às 18 h (horário Brasília).
Próxima reunião: 26 de janeiro de 2011.
Informações: secretaria@sbait.
org.br.
z Trauma Association of Canada
Annual Scientific Meeting - Será
realizado em Banff, Alberta, Canadá,
de 7 a 9 de abril de 2011.
Informações em http://
www.traumacanada.org/index.htm.
z Trauma, Critical Care & Acute
Care Surgery - Curso organizado
pelo professor Kenneth Mattox,
ocorrerá no Caesars Palace, Las
Vegas, de 11 a 13 de abril de 2011.
Informações em www.traumacriticalcare.com.
z 12th European Congress of
Trauma and Emergency Surgery Será realizado de 27 a 30 de abril de
2011, em Milão, Itália. Informações
em http://
www.estescongress2011.org.
z INTERGASTRO E TRAUMA 2011
- Projeto Interdisciplinar de
Atualização em Doenças do
Aparelho Digestivo. Será realizado
em 13 e 14 de maio de 2011, no The
Royal Palm Plaza Hotel Resort, em
Campinas/SP. Informações em http://
www.intergastro.com.br.
z XIII Congresso Brasileiro das
Ligas do Trauma (CoLT) - Será
realizado em Vitória/ES, de 17 a 20
de agosto de 2011.
z XXIX Congresso Brasileiro de
Cirurgia - Será realizado de 21 a 25
de setembro, em Fortaleza/CE.
Informações em http://
www.cbc.org.br.
z 44th World Congress of the
International Society of Surgery International Surgical Week / ISW
2011. Será realizado em agosto de
2011, em Yokohama/Japão.
Informações em www.isw2011.org.
z 70th Annual Meeting of
American Association for the
Surgery of Trauma (AAST) - Será
realizado em Chicago/IL, de 14 a 17
de setembro de 2011. Prazo para
envio de trabalhos científicos: 1º de
março de 2011. Informações em
www.aast.org.
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