ESPAÇO DO TRAUMA
Programa de autoajuda
online beber menos
Estou bebendo muito? Esta é uma pergunta que muitas pessoas se
fazem sem nunca compartilharem
com as outras. Este programa ajudará a descobrir quais são os riscos associados aos hábitos e fornecer uma devolutiva personalizada
sobre as formas de beber menos.
O teste pode ser realizado em poucos minutos, é fácil, confiável e confidencial.
Beber em excesso pode causar
muita tensão, preocupação e sofrimento não apenas para o usuário,
mas para as pessoas ao seu redor.
Esta sessão é dedicada a compartilhar conteúdos que ajudam a entender o que está acontecendo e,
mais importante, oferece estratégias para lidar com o consumo excessivo de um ente querido e melhorar
os relacionamentos.
O programa de autoajuda online
beber menos é uma ferramenta criativa e inovadora para realizar intervenções breves que poderão ajudar
a reduzir o consumo de álcool. Há
evidências científicas de seu efeito.
Ele se baseia em técnicas de aprendizagem, na terapia cognitiva-comportamental, em técnicas motivacionais e em princípios de resolução de problemas.
A intervenção inclui autoavaliações, respostas individualizadas para cada caso, monitoramento e análise do consumo de álcool, além de
orientações e simulações de situações de risco.
Este programa de autoajuda online é adaptável a cada usuário, sigiloso, gratuito e disponível a qualquer momento. O site pode ser acessado no endereço: https://www.
informalcool.org.br.
DESTAQUE

Produção científica
em São Paulo e Brasil
A revista britânica THE (Times
Higher Education), especializada
em ensino superior e pesquisa e
também conhecida pela edição de
rankings de universidades no mun18 Emergência

Registro de Trauma Brasileiro
A necessidade de um Registro
de Trauma que possa ser utilizado
em todo o Brasil é algo indiscutível e absolutamente imprescindível. Não temos casuísticas nacionais confiáveis. No entanto, temos
vários serviços em diferentes regiões do país com esta preocupação e que já trabalham com seus
próprios registros de trauma.
A SBAIT vem discutindo o Registro de Trauma Nacional por
meio de Teleconferências envolvendo membros destes diferentes
serviços de São Paulo, Campinas,
Ribeirão Preto, Belo Horizonte e
SBAIT discute o Registro de Trauma Nacional por meio de Teleconferências
Porto Alegre. Estas discussões
têm como base o NTDB (National Trauma Data Bank) que no mês de março esteja finalizado o modelo inicial
do Registro de Trauma Brasileiro para ser discutido com
e os modelos de San Diego e Toronto.
Já está sendo finalizada uma primeira versão do as demais especialidades médicas que também atenRegistro de Trauma, capitaneada pelo professor José dem pacientes vítimas de traumas e com as autoridaGustavo Parreira (Santa Casa-SP) e enfermeira des em Brasília, visando à implementação em todo terEmanuelle Savio (Belo Horizonte). A expectativa é ritório nacional.
ARQUIVO SBAIT

ÁLCOOL

do divulgou, no dia 13 de dezembro, reportagem sobre o interesse
político e acadêmico internacional
nas instituições de pesquisa brasileiras e na sua crescente produção
científica, no financiamento generoso oferecido a projetos e a intenção
do Brasil de ocupar papel destacado no cenário acadêmico global.
De acordo com a revista, este interesse pode ser justificado pelos
recentes cortes de orçamento para
o ensino superior na Europa e nos
Estados Unidos e pela crescente
capacidade de investimento do Brasil em P&D (Pesquisa e Desenvolvimento), que hoje supera a do Canadá e da Itália, segundo o relató-

rio El Estado de la Ciencia 2011, da
Ricyt (Rede Ibero-Americana e Interamericana de Indicadores de Ciência e Tecnologia), que inclui Espanha e Portugal, além de países
das Américas.
Para a THE, este aumento de
despesas com P&D no Brasil é proporcional à duplicação do número
de artigos de autores brasileiros no
SCI (Science Citation Index), da
Thomson Reuters, entre 1997 e
2007, que colocou o país na 13ª posição entre os maiores produtores
de Ciência no mundo.
A THE destaca a posição 158 da
Universidade de São Paulo na edição 2012-13 de seu ranking de universidades, relacionando-a a
seu orçamento e ao apoio da
FAPESP.
As três universidades estaduais públicas paulistas com
foco em pesquisa somam receita equivalente a 9% da arrecadação fiscal do estado e
também se beneficiam de recursos da FAPESP, que opera
com o repasse de 1% da mes-

ma fonte.
Para a revista, a internacionalização continua sendo um dos maiores desafios enfrentados pelas universidades brasileiras. Nos anos
1970 e 1980, as universidades federais contavam com a possibilidade de enviar estudantes para fazer
pós-graduação no exterior, mas a
expansão de cursos no país limitou
o intercâmbio que se procura recuperar com o Programa Ciência sem
Fronteiras, que inclui a vinda de pesquisadores estrangeiros.
Mais informações: www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storycode=422083.
RESIDÊNCIA

Mais candidatos
para Trauma
Desde que surgiu o Programa
Nacional de Apoio à Formação de
Médicos Especialistas em Áreas
Estratégicas - o Pró-Residência, em
2010, a SBAIT tem colaborado com
vários serviços para atrair residentes de cirurgia para a área de Cirurgia do Trauma.
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Esta seção é direcionada a informações e novidades na área do trauma no Brasil.
Confira o novo site da SBAIT: www.sbait.org.br.

O Pró-Residência tem o objetivo
de favorecer a formação de especialistas na modalidade residência
médica em especialidades e regiões prioritárias, definidas em comum acordo com gestores do SUS
(Sistema Único de Saúde). O objeto deste programa da Secretaria de
Educação Superior do MEC (Ministério da Educação) e da SGTES
(Secretaria de Gestão do Trabalho
e da Educação na Saúde) do Ministério da Saúde é a seleção de
PRM (Programas de Residência
Médica) para concessão de bolsas,
visando estimular o desenvolvimento de mais programas e a formação
de mais profissionais, de acordo
com as regras da CNRM (Comissão Nacional de Residência Médica) do MEC (Ministério da Educação e Cultura).

O programa de Área de Atuação
em Cirurgia do Trauma tem atualmente um ano de duração e em
pesquisa realizada com os sócios
da SBAIT ficou documentado que a
maioria dos cirurgiões que responderam tem a opinião que este programa deve ter a duração de dois
anos e incluir as urgências cirúrgicas não traumáticas no treinamento dos residentes, tendo como prérequisito os dois anos de Cirurgia
Geral. A SBAIT está debatendo este
assunto com o Colégio Brasileiro de
Cirurgiões.
Nos últimos meses, a SBAIT fez
grande divulgação entre os seus
membros dos editais dos concursos
em diferentes serviços. A boa notícia é que houve um aumento significativo no número de candidatos
em praticamente todos estes locais

que utilizaram a SBAIT como divulgação. Podemos citar: HPS Porto
Alegre, com 14 candidatos para três
vagas; Unicamp, oito candidatos/
duas vagas; FM Ribeirão Preto - USP,
três candidatos/duas vagas; e PUC
Sorocaba, dois candidatos/duas vagas. O Hospital João XXIII, em Belo
Horizonte, que tem dez vagas, teve
51 candidatos para 2012 e em 2013
aumentou para 66 candidatos. Um
novo programa foi criado em São
Paulo: o do Hospital Geral do Grajaú.
Como metas da nova diretoria da
SBAIT estão: rediscutir o programa
de Residência Médica para definir
o perfil do profissional que queremos e que os serviços do país precisam formar; e a realização de
Fórum para discussão do programa
de Residência Médica na Área de
Atuação em Cirurgia do Trauma.

INTERNET

Enciclopédia online fornece conteúdos da saúde
A montagem da Wikipedia
foi iniciada em 2001 por um
grupo de voluntários interessados em compartilhar conhecimento e contou com alguns conteúdos de saúde
desde o início. A parte médica ficou mais organizada formalmente em 2004, quando
o médico Jacob Wolff (Reino
Unido) começou o WikiProject Medicine.
A Wikipedia está tentando
resumir todo o conhecimento humano, que também
inclui o conhecimento em saúde. A maioria dos temas são abordados e, se algum não é, os usuários
podem criá-lo - desde que eles forneçam referências
adequadas.
Os conteúdos de saúde da Wikipedia são compostos por cerca de 25 mil artigos em inglês e este conteúdo é visto cerca de 200 milhões de vezes por mês.
Os artigos podem variar de algumas centenas a mais
de 10 mil palavras.
A Wikipedia é atualmente o mais utilizado dos recursos de saúde online em nível mundial, medido pela
visualização da página e por visitantes únicos, e é
amplamente utilizado por profissionais e público leigo. É o site mais utilizado por estudantes de Medicina, excetuando-se o Google e é consultado pela maioria dos médicos nos países desenvolvidos.
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Vários esforços estão sendo implementados para melhorar a qualidade do conteúdo para a obtenção de um padrão profissional desde 2007.
Um grupo de trabalho foi montado para que os artigos passem por uma revisão por pares semiformal por voluntários e, finalmente, a tradução
para outras línguas em colaboração com Tradutores Sem
Fronteiras. A tradução é feita
para mais de 30 idiomas e espera-se que se possa
traduzir este conteúdo em todas as 285 línguas em
que a Wikipedia existe. Alguns dos artigos fundamentais estão passando por um processo mais formal de
avaliação pelo OpenMedicine. Isto significa que alguns
dos conteúdos serão indexados no PubMed e haverá
oportunidades para os autores obterem um reconhecimento formal. Vários editores também estão trabalhando para convencer mais profissionais de saúde a
se juntar ao grupo nos esforços.
O projeto Wikimedia é sustentado inteiramente por
doações do público em geral. O dinheiro é levantado
por meio de um evento de angariação de fundos anual
que ocorre todo mês de novembro. A organização funciona com um orçamento muito pequeno. Em 2011, o orçamento foi de cerca de 20 milhões de dólares e vieram
de contribuições de mais de 1 milhão de pessoas.

z TRAUMA Teleconferência SBAIT
- Última quarta-feira de cada mês,
das 17 às 18h (horário de Brasília).
Próxima reunião: 27/02/13. Informações: secretaria@sbait.org.br.
z TBE-Cite (Telemedicina Baseada em Evidências em Cirurgia do
Trauma e Emergência) SBAIT / CBC
- No dia 26 de fevereiro, terça-feira,
às 15h (horário de Brasília), via
Teleconferência, será realizada a
próxima reunião TBE-CiTE. Informações: secretaria@ sbait.org.br.
z CIRURGIÃO Ano 7 - Atualização
em Cirurgia Geral, Emergência e
Trauma - De 25 a 27 de abril, no
Maksoud Plaza Hotel, em São Paulo/SP. Informações em http://www.
cirurgiaoatualizacao.com.br.
z 19º Congresso Brasileiro de
Trauma Ortopédico - Será realizado nos dias 9 a 13 de maio, no Centro de Convenções Ribeirão Preto,
em Ribeirão Preto/SP. Informações
em www.traumaortopedico.com.br.
z INTERGASTRO e TRAUMA 2013
- Projeto Interdisciplinar de Atualização em Aparelho Digestivo e
Trauma - 24 e 25 de maio, no Salão
Imperial do Hotel “Royal Palm Plaza
Resort”, em Campinas/SP. Informações em www.intergastro.com.br.
z IV Congresso Brasileiro de Enfermagem em Emergência, II Congresso Internacional de Enfermagem em Emergência e II Congresso Brasileiro de Fisioterapia em
Emergência - Será realizado nos
dias 10 a 12 de julho, na Fecomércio,
em São Paulo. Informações em
www.cobeem.com.br.
z XV CoLT (Congresso Brasileiro
das Ligas do Trauma) e V Encontro
Nacional de Enfermagem no Trauma - Será realizado no período de
14 a 17 de agosto, no Centro de
Convenções de Ilhéus, Bahia. Informações em www.sbait.org.br.
z XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia - De 18 a 22 de agosto, no
Riocentro, no Rio de Janeiro, RJ.
Convidados estrangeiros na área de
Cirurgia do Trauma já confirmados:
Antônio Marttos (Universidade de
Miami, EUA), Brent Eastman (EUA),
David Hoyt (EUA) e Sandro Rizoli
(Universidade de Toronto, Canadá).
Informações em http://www.cbc.
org.br/.
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