ESPAÇO DO TRAUMA
SBAIT é
homenageada

ONSV

Em cerimônia realizada em 30 de
junho no Teatro Vivo, em São Paulo,
o ONSV (Observatório Nacional de
Segurança Viária) homenageou os
parceiros destaques do Maio AmaUHOR ă FULDGR FRP D SURSRVWD GH
conscientizar a sociedade sobre a
necessidade de redução do número de mortes e de feridos graves em
acidentes de trânsito nas vias e rodoYLDVăHHQFHUURXDHGLomRGH
do Movimento. No evento, parceiros
que fizeram a diferença nesta edição
tiveram o empenho destacado por
meio do recebimento de medalhas e
de troféus, entre eles, a SBAIT, que
esteve representada na cerimônia
pelo médico Gustavo Pereira Fraga,
coordenador do Comitê de Prevenção da SBAIT.
Fraga disse compartilhar a homenagem que recebeu em nome
da SBAIT com todos os profissionais de saúde que no dia a dia, em
hospitais, prontos-socorros e em
viaturas de resgate, trabalham incansavelmente para salvar vidas
de acidentados no trânsito.Entre os
parceiros homenageados também
se destacaram grandes empresas e
órgãos públicos, até associações da
sociedade civil, jovens universitários
e pessoas que, pelos mais variados
motivos, se integraram à causa da
paz no trânsito.
Durante o evento, também foi
apresentado o balanço da edição
GR0RYLPHQWR0DLR$PDUHOR
que conquistou o apoio de mais de
 HPSUHVDV S~EOLFDV H SULYDdas nacionais e internacionais, com

Voluntários para a RIO 2016
Preocupada com a
atual situação da Saúde Pública no país, a
SBAIT organizou seus
médicos associados
para atuarem como
voluntários, caso haja
um evento com múltiplas vítimas durante
os Jogos Olímpicos e
3DUDOtPSLFRV3Dralelamente, também
divulgou um comunicado a todos os seus
Parque Olímpico é o principal polo de competições da Rio 2016
associados, alertando
sobre a mobilização da entidade durante o período dos grande receio de que a Saúde Pública não terá condiMRJRV³1yVHVWDPRVPXLWRSUHRFXSDGRVFRPDSRVVL- ções de atender. Por isto, é importante contarmos com a
bilidade de ocorrer um evento que envolva um grande DMXGDGHSURILVVLRQDLVH[SHULHQWHVHP7UDXPD´UHIRUoD
número de vítimas e que a estrutura pública não tenha
NOTA AOS ASSOCIADOS
Q~PHURVXILFLHQWHGHSURILVVLRQDLV´H[SOLFDRYLFHSUHOs Jogos Olímpicos chegaram e, apesar da grande
VLGHQWHGD6%$,7-RVp0DXUR5RGULJXHV³3RUWDQWR
caso haja necessidade de aumentar o contingente de H[SHULrQFLDGR5LRGH-DQHLURQDUHFHSomRGHJUDQGHV
médicos disponíveis, os associados da SBAIT pode- HYHQWRVH[LVWHDSUHRFXSDomRGHWRGRVFRPDUHVSRVrão se deslocar para o Rio de Janeiro para ajudar vo- ta médica a possíveis agravos envolvendo um grande
número de pessoas.A SBAIT congrega profissionais
OXQWDULDPHQWH´UHIRUoD
Para agilizar a comunicação, a SBAIT reativou um qualificados para dar respostas a estes agravos, tangrupo no WhatsApp com médicos de todo o país. Este to no atendimento pré-hospitalar quanto nos hospitais.
grupo foi montado, com o mesmo propósito, na Copa Vários dos nossos associados estão envolvidos direGR0XQGRGH(PVLWXDo}HVPDLVFUtWLFDVDHQ- tamente no planejamento ou participando do atenditidade também pode organizar médicos do Brasil e do mento durante os jogos.
Apesar dos recentes informes dos organizadores,
0XQGRSRUPHLRGD7HOHPHGLFLQD³&RPHVWHUHFXUVR
WHFQROyJLFRSRGHPRVUDSLGDPHQWHWURFDUH[SHULrQ- dando conta da preparação do atendimento aos atleFLDVDRYLYRVREUHFDVRVFRPSOLFDGRV´GL]5RGULJXHV tas e ao público dentro dos estádios, e dos esforços
Segundo ele, há uma grande estrutura montada nos dos demais envolvidos com a comunidade, os serviços
locais dos jogos, mas eventos com múltiplas vítimas po- públicos de saúde são afetados pela crise econômica e
dem acontecer também fora destes ambientes, como é política e muitos dos nossos colegas lutam diariamente
RFDVRGHXPDRFRUUrQFLDGHWUkQVLWR³6HPXLWDVYtWL- para manter o mínimo de qualidade na assistência às
mas precisarem de atendimento hospitalar, temos um emergências e ao trauma.
PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO

MAIO AMARELO

Do}HVUHDOL]DGDVWDPEpPHPSDíses dos cinco continentes.
CURITIBA

Pré-CoLT PR
é realizado

Gustavo P. Fraga representa a SBAIT
durante a homenagem
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)RLUHDOL]DGDHPGHMXQKR
a Jornada Acadêmica de Emergências Cirúrgicas e o Pré-Congresso Brasileiro das Ligas do
Trauma Paraná (Pré-CoLT PR)
2HYHQWRRFRUUHXQR$XGLtório do CRM-PR (Conselho Regional de Medicina do Paraná) e

contou com a participação de apro[LPDGDPHQWH  SHVVRDV(QWUH RV
destaques da programação científica
esteve a palestra sobre atendimento
a queimados ministrada pelo médiFRHSURIHVVRU-XQ7DNDNL2+8(&
+RVSLWDO8QLYHUVLWiULR(YDQJpOLFRGH
Curitiba) é referência em tratamento
de queimados no estado do Paraná.
O evento foi organizado pelas equipes da LACIT (Liga Acadêmica de
Cirurgia do Trauma) e da LAEC (Liga
Acadêmica de Emergências CirúrgiFDV DPEDVGR+8(&

35(9(1d2

P.A.R.T.Y.
Brasil
O trauma no trânsito tem se configurado no Brasil como a segunda
FDXVDGHPRUWHVHQWUHMRYHQVGH
HDQRVILFDQGRDWUiVDSHQDVGH
KRPLFtGLRV(PR686FRQWDELOL]RXFHUFDGHPLOLQWHUQDções por eventos no trânsito e mais
da metade dos casos envolveu moWRFLFOLVWDVVHQGRJDVWR5PLlhões no atendimento às vítimas. Do
total de leitos hospitalares brasileiAGOSTO / 2016

que abordaram temas de grande
UHOHYkQFLD FRPR³'LVFXVVmR VREUH
&LUXUJLDGH&RQWUROHGH'DQRV´³0tdias Sociais na Prática da Medicina
GH(PHUJrQFLD´H³3URWRFRORV,QWUD+RVSLWDODUHV´
Para os organizadores, o evenWRIRLXPVXFHVVR³DOFDQoDPRVDV
H[SHFWDWLYDV SRUpP WUDEDOKDUHPRV
para ocupar um espaço maior no
SUy[LPR HYHQWR H LQFOXLU PDLV SDUWLFLSDQWHV´

z TRAUMA Teleconferência SBAIT
- Última quarta-feira de cada mês,
das 17 às 18h (horário de Brasília). 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.

19 a 20 de agosto de 2016, em Maringá/PR. Informações: http://www.
cetmamaringa.com.br/.
z V Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência Adulto e Pediátrico – De 20 a 23 de setembro de 2016,
em Porto Alegre/RS. Informações: Fone (51) 21083111 ou e-mail congressoabramede@officemarketing.com.br.

z 3rd World Trauma Congress - De
17 a 20 agosto de 2016, em New Delhi, India. Informações: http://www.
wtcindia2016.org/.

z 1º Congresso de Cirurgia da Universidade de Santo Amaro e 1º Encontro de Residentes e Ex-Residentes de Cirurgia da UNISA – Dia 28
de setembro de 2016, no Campus II
da UNISA. Inscrições: www.unisa.br/
congressocirurgia.

z I Congresso de Cirurgia de Urgência e Trauma de Maringá – De

z 1º Curso de Revisão em Cirurgia do
Trauma e Cuidados Agudos do Capí-

AGOSTO / 2016

LET-UNIFENAS

LIGA DO TRAUMA UNICAMP

URV DSUR[LPDGDPHQWH 
estão ocupados
por vítimas de
trauma no trânsito.
Deste modo,
o P.A.R.T.Y. Brasil destaca-se na
busca por educar os jovens a
reconhecer os $OXQRVGXUDQWHRÀFLQDQR3$57<&DPSLQDV
riscos no trânsito, conscientizá-los
e condução de autos e motos, além
sobre a responsabilidade pessoal por do risco de aceitar carona com mosuas escolhas, bem como aumentar toristas alcoolizados.
o seu conhecimento sobre as consequências de possíveis lesões na qua6,03Ï6,2
lidade de vida do indivíduo, família, Emergência
amigos e comunidade.
e Trauma
Assim, durante as edições do pro)RLUHDOL]DGRQRVGLDVHGH
grama, como no P.A.R.T.Y. Campi- junho, na sede da AMRIGS (AssociaQDV63SRUH[HPSORSURFXUDVHH[- ção Médica do Rio Grande do Sul), o
por os jovens a potenciais impactos II Simpósio Gaúcho de Emergência
psicossociais, emocionais e físicos e Trauma & Pré-CoLT RS promovido
que resultam das lesões traumátipelas Ligas de Trauma e Emergêncas, usando realidade clínica vivida FLDGD8)5*6 8QLYHUVLGDGH)HGHcom depoimentos de pacientes e vi- UDOGR5LR*UDQGHGR6XO 8)&63$
VLWDVD87,V'HVWHPRGRpRIHUHFL8QLYHUVLGDGHGH&LrQFLDVGD6D~GH
da uma oportunidade de reconheci- GH3RUWR$OHJUH 38&56 3RQWLItFLD
mento das consequências de ações 8QLYHUVLGDGH&DWyOLFDGR5LR*UDQpróprias e de outros, incentivando GHGR6XO H8/%5$ 8QLYHUVLGDGH
RV SDUWLFLSDQWHV D H[DPLQDUHP VX- Luterana do Brasil), com apoio do
as atitudes, decisões e comporta- CoBraLT (Comitê Brasileiro das Limento em momentos constantes de gas do Trauma).
autoavaliação. Também é reforçado
2 HYHQWR UHXQLX  SDUWLFLSDQo alerta dos perigos em relação à tes e vários palestrantes nacionais,
combinação da ingestão de álcool de grande reconhecimento na área,

deve começar no mês de setembro.
De acordo com o CoBraLT (Comitê Brasileiro das Ligas de Trauma),
que encabeçou a iniciativa, dez cidades brasileiras foram beneficiadas
pelo Salvando Vidas. No total, 30 Ligas Acadêmicas de Trauma e Emergência desenvolveram ações sobre
os dez temas escolhidos: Técnicas
para Desobstrução de Vias Aéreas
por Engasgo, Reanimação Cardiopulmonar, Técnicas Básicas para
Imobilização de Vítimas de Trauma,
Lesões Térmicas e Choque Elétrico,
SALVANDO VIDAS
Ferimentos, Afogamento, Acidentes
Cerca de 50 mil
com Animais Peçonhentos, Prevenpessoas alcançadas
A primeira edição do projeto Sal- ção a Lesões por Raios, Medidas
vando Vidas é concluída após dez SDUD 3UHYHQomR GH ,QWR[LFDo}HV H
meses, alcançando neste período Convulsões.
³'XUDQWH HVWH SHUtRGR R SURMHWR
 SHVVRDV SUHVHQFLDOPHQWH H
FHUFD GH RXWUDV  PLO FRP Do}HV Salvando Vidas contou com o apoio
on-line. O objetivo do projeto é en- da iniciativa público e privada, espesinar leigos a salvarem vidas em cialmente das IES (Instituições de
situações diferentes. A nova edição Ensino Superior) locais, demonstrando o interesse destas instituições em
VHDSUR[LPDUGDFRmunidade em geral,
levando conhecimento e contribuindo para a prevenção de situações
comuns em urgênFLD H HPHUJrQFLD´
H[SOLFDRSUHVLGHQWH
do CoBraLT, Paulo
LET-Unifenas durante ação com comunidade
Klein.

tulo Brasileiro do Colégio Americano
de Cirurgiões - De 29 a 30 de setembro de 2016, no Campus II da UNISA
e 1º de outubro de 2016, no Campus
I da UNISA. Informações: www.unisa.
br/congressocirurgia.
z ASMT - Advanced Surgical Maneuvers Trauma – De 10 a 12 de outubro
de 2016, em Miami, EUA. Informações:
http://www.ceen.com.br/treinamentos.
z XI Simpósio Paulista das Ligas do
Trauma & I Pré-Congresso Brasileiro das Ligas do Trauma São Paulo
– Capital (XI SIMPALT & I Pré-CoLT
São Paulo – Capital) - Dias 5, 6, 12
e 13 de novembro de 2016, no Teatro
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Mais
informações pelo e-mail: co.simpalt@

gmail.com e pelo Facebook: https://
www.facebook.com/simpalt.
z XXIX Panamerican Trauma Congress / XII Congresso SBAIT / XVIII
CoLT – De 09 a 12 de novembro de
2016, em Maceió/AL. Informações:
secretaria@sbait.org.br.
z Curso Teórico-Prático - Atendimento ao Politraumatizado – Dia 26
de novembro de 2016, no Hospital
Sírio Libanês, SP - 2ª edição. 20%
de desconto para os interessados +
duas cortesias. Informações: https://
iep.hospitalsiriolibanes.org.br.
z 47th World Congress of Surgery
2017 – De 13 a 17 de agosto de 2017,
em Basel, Suíça. Informações: http://
www.wcs2017.org.
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