ESPAÇO DO TRAUMA

A edição do XIII Congresso Brasileiro da
SBAIT e XX CoLT (Congresso Brasileiro das
Ligas de Trauma), realizado de 23 a 25 de agosto de 2018, no Expo Unimed, em Curitiba/PR,
reuniu mais de mil participantes entre médicos,
residentes, acadêmicos, convidados nacionais
e internacionais em uma programação atual e
interativa. A programação científica foi realizada
em três salas simultaneamente, nos três dias de
congresso, focada em temas da área de Cirurgia do Trauma, com discussões de casos clínicos, apresentações das atualizações da área,
sendo uma das salas voltada exclusivamente
ao atendimento pré-hospitalar, abordando desde as novas tecnologias no atendimento, até as
questões do dia a dia do profissional do APH,
trazendo aos participantes as atualizações mais
recentes da área.
A cerimônia de abertura oficial do XIII Congresso da SBAIT e XX CoLT finalizou o primeiro
dia da programação, contando com a presença
de representantes de várias instituições, entre eles, o presidente da SBAIT, médico José
Mauro da Silva Rodrigues, o presidente de Comissão Organizadora do evento, médico Fábio
Henrique de Carvalho, e o presidente da Comissão Científica, Carlos Roberto Naufel Jr., que
destacaram a importância de um congresso
como este. Na sequência, médico Jonathan Tilsed, do Reino Unido, fez a palestra de abertura,
em inglês, com o tema “Melhorando resultados
em trauma e cirurgia de emergência”.
Com uma programação focada em atenCIRURGIA DO TRAUMA

Ampliação do tempo
de Residência

O também inédito Curso Prático de Imobilização
Pré-Hospitalar em Trauma
reuniu 15 participantes, no
dia 22 de agosto, e teve como objetivo ensinar e treinar o aluno na imobilização
das vítimas de trauma, com
demonstração e treinamento de várias técnicas, como
uso do colar cervical, prancha de imobilização dorsal,
XIII Congresso SBAIT/XX CoLT reuniu cerca de 1.300 participantes
cintos de fixação, etc. O curso, totalmente prático, foi reder exatamente a demanda dos profissionais da
alizado em esquema de rodízio em estações,
área, os cursos pré-congresso estiveram entre
permitindo aos participantes o treinamento de
os destaques do evento, promovendo atualização
todas as técnicas demonstradas, contando com
nas áreas de Cirurgia do Trauma e Atendimento
a supervisão de instrutores especializados no
Pré-Hospitalar. Pela primeira vez dois cursos esatendimento pré-hospitalar.
tiveram na programação do Congresso SBAIT: o
Já o Curso DSTC – Definitive Surgical TrauCurso Teórico-Prático de Resgate/Transporte Aema Course, tradicional e reconhecido curso proromédico e o Curso Prático de Imobilização Prémovido pela SBAIT em parceria com a IATSIC
-Hospitalar em Trauma. O Curso Teórico-Prático
(International Association for Trauma Surgery
de Resgate/Transporte Aeromédico reuniu 36 insand Intensive Care), com o objetivo de prepacritos entre médicos, enfermeiros e acadêmicos
rar cirurgiões já formados a abordarem lesões
no dia 22 de agosto no aeroporto de Bacacheri
traumáticas graves, com estratégias e técnicas
em Curitiba. O curso foi dividido em dois blocos,
cirúrgicas avançadas, foi realizado de 20 a 22
no período da manhã, com uma parte teórica,
de agosto de 2018, na Associação Médica do
na qual os instrutores trabalharam temas imporParaná e na Universidade Positivo, reunindo 28
tantes como a legislação aeromédica no Brasil,
participantes, de nove estados do Brasil e inssegurança e condutas, transporte e resgate aetrutores nacionais e internacionais.
romédico. No período da tarde os alunos partiO XIV Congresso Brasileiro SBAIT será realiciparam de estações práticas, finalizando com
zado em 2020 na cidade de São Paulo.
discussão de casos.

la SBAIT (Sociedade Brasileira de
Atendimento Integrado ao Traumatizado), tem como principal objetivo
melhorar a formação dos cirurgiões
de trauma e, consequentemente,
melhorar o atendimento prestado
às vítimas de trauma.
O encontro de Brasília foi dividido
em dois momentos. Primeiramente,
os cirurgiões se reuniram no Hospital de Base para finalizar a proposta

ARQUIVO SBAIT

Representantes de cerca de 20
serviços de Trauma do país reuniram-se no dia 11 de setembro, em
Brasília, para discutir a ampliação
do tempo de residência de um para dois anos na área de atuação de
Cirurgia do Trauma. A mudança, que
vem sendo pleiteada há anos pe-

COMUNICAÇÃO SBAIT

Congresso SBAIT realizado com sucesso

da residência para o período de dois
anos. Na sequência, estiveram no
Ministério da Educação, com a coordenadora-geral das Residências
em Saúde da Secretaria Executiva Nacional da CNRM (Comissão
Nacional de Médicos Residentes)
do MEC (Ministério da Educação),
Rosana Leite de Melo.
Se a proposta da SBAIT for aprovada, serão cinco anos de formação, em vez de três, como era feito
até 2017. Com isto, o Brasil se aproxima do que é realizado em países
do primeiro mundo.
DATC

Representantes de Serviços de Trauma do país reunidos em Brasília
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SBAIT presente em
reunião internacional

No dia 12 de setembro de 2018
ocorreu a 5ª reunião internacional
do DATC (Definitive Anaesthetic
Trauma Care Course /Cuidados
Definitivos de Anestesia no Trauma) em Genebra, Suíça. A reunião
foi realizada no Departamento de
Cirurgia da Universidade de Genebra, contando com a presença
do médico anestesista José Hélio Zen Junior, representando a
SBAIT. Além do Brasil, diversos
países também estiveram representados na reunião: Japão, Dinamarca, Noruega, África do Sul,
Espanha, Suíça, Holanda, Portugal
e Reino Unido.
Durante a reunião, cada representante apresentou seu posicioOUTUBRO / 2018

ONSV

OUTUBRO / 2018

reflexão sobre como fazer sempre rante o XIII Congresso Brasileiro da
as melhores escolhas por um trân- SBAIT e XX CoLT realizado de 23
sito mais seguro.
a 25 de agosto, em Curitiba/PR, já
Diversas ações de orientação e está disponível para venda on-line.
alerta à sociedade foram realizadas
A obra conta com a participação
em todo o país. Uma delas foi de- do membro da diretoria da SBAIT,
senvolvida pelo ONSV (Observató- o cirurgião Daniel Souza Lima, corio Nacional de Segurança Viária), mo organizador e editor do livro e é
parceiro SBAIT, que lançou a cam- composta por 23 capítulos, reunindo
panha “Quando você bebe e dirige, os mais prevalentes casos de emeralguém sempre se machuca”, exclu- gência que atingem a população
sivamente para a Semana Nacional brasileira, em um conteúdo teórico e
de Trânsito 2018, que contou com o prático, amplamente atualizado nas
apoio da SBAIT. A campanha repre- mais recentes recomendações da
senta os perigos da direção combi- Medicina baseada em evidências.
nada ao álcool, mostrando que bebiO livro pode ser adquirido onda e direção são dois elementos que -line pelo site www.saudepromed.
não combinam. Quando misturados com.br/pagamento.php, com frete
causam danos, tanto físicos quan- gratuito.
to psicológicos, em quem dirige e
também em quem está ao seu lado. INTERNACIONAL
Foram utilizados durante a cam- SBAIT no Congresso
panha, vários formatos de peças pu- Panamericano
blicitárias, chamando a atenção
do público com imagens que remetem à reflexão de que quem
bebe pode se machucar ou ferir
alguém. As imagens mostram a
mancha de um copo de bebida
sobreposta ao rosto de uma vítima, dando a impressão que se Membros da diretoria SBAIT e associados
presentes no evento
trata de um machucado gerado
pelo acidente de trânsito.
A SBAIT esteve representada no
A Semana Nacional de Trânsito XXXI Congresso Panamericano de
2018 encerrou-se em 25 de setem- Trauma, com a presença do presibro, mas as ações de prevenção e dente médico José Mauro da Silva
redução às ocorrências e vítimas Rodrigues, membros da diretoria e
de trânsito continuam. “Nós Somos associados. Durante o evento, méo Trânsito” todos os dias.
dico Antonio Marttos, membro honorário SBAIT, foi nomeado como
presidente da Sociedade PanameBIBLIOGRAFIA
ricana do Trauma - Gestão 2020.
Emergência
O congresso ocorreu de 14 a 17
Médica
O livro Emergência Médica - Su- de agosto de 2018, em Cartagena,
porte Imediato à Vida, lançado du- Colômbia.
ARQUIVO SBAIT

EQUIPE IATSIC

(Liga Acadêmica
de Oncologia Pediátrica de Rondônia) e LICOR (Liga
Acadêmica de Cirurgia Oncológica).
O evento foi realizado na Universidade São Lucas
e recebeu 85 pesRepresentantes dos países presentes da reunião
soas que conhenamento em relação à expansão ceram os projetos da SBAIT, fido curso DATC, mostrando pontos cando a missão de implantar o
que devem ser observados para P.A.R.T.Y. em Rondônia. O acadêa realização da expansão. Para o mico Lucas Frederico, presidente
Brasil, Zen explicou que já temos da LACITRE, já iniciou os contaequipe interessada e à disposição tos com os parceiros de Porto Vepara expansão em território nacio- lho para implantarem o programa.
nal e na América Latina, com apoio O médico Fernando Máximo, coda SBAIT (Sociedade Brasileira de ordenador da LACITRE, realizou
Atendimento Integrado ao Trauma- a abertura do evento, e a médica
tizado), a qual pretende estabele- Jhennyfer Boritza, atual residente
cer parceria com sociedades de de Cirurgia Geral e autora de caanestesiologia (SBA e SAESP).
pítulo no livro “Ligas do Trauma:
Em maio deste ano, a SBAIT do Brasil para o mundo”, particirealizou o primeiro curso DATC/ pou prestigiando os atuais ligantes.
DSTC (Definitive Surgical Trauma Care) no Brasil, contando com PREVENÇÃO
instrutores nacionais e internacio- Semana Nacional
nais, entre eles, Luís Vale e Sérgio de Trânsito 2018
Baptista, precursores do DATC em
Foi realizada de 18 a 25 de sePortugal há dez anos.
tembro a edição 2018 da Semana
Nacional de Trânsito. “Nós Somos o
Trânsito” foi o tema deste ano, com
EVENTO
o objetivo de envolver diretamente a
Palestra reúne
sociedade nas ações e propor uma
acadêmicos em RO
No dia 31 de agosto, o professor
Gustavo P. Fraga, membro honorário da SBAIT e coordenador da
Disciplina de Cirurgia do Trauma da
Faculdade de Ciências Médicas da
Unicamp, ministrou palestra sobre
“Prevenção ao Trauma: o papel da
SBAIT”, em Porto Velho/RO.
O evento foi organizado pela LACITRE (Liga de Cirurgia, Trauma e
Emergência de Rondônia), com o
apoio das ligas: LAGECC (Liga Aca TRAUMA Teleconferência SBAIT dêmica de Gastroenterologia ClíniÚltima quarta-feira de cada mês, das
ca e Cirúrgica de Rondônia), LAMIP
17h às 18h (horário de Brasília). Mais
informações: secretaria@sbait.org.br.
(Liga Acadêmica de Medicina Intensiva de Porto Velho), LACCRO (Liga
 Pan American Trauma Tele-Grand
Acadêmica de Clínica Cirúrgica de
Rounds - Todas as sextas-feiras, caRondônia), GEFAD (Grupo de Essos apresentados por diferentes instudo de Fisiologia, Anatomia e Dotituições, via Telemedicina, com início
programado em horários intercalaenças), LAPSRO (Liga Acadêmica
dos. Mais informações: fkuchkarian@
de Psiquiatria de Rondônia), LAOP

med.miami.edu.
 I Congresso Internacional de Traumatologia e Emergências Médicas CITEM - Dias 25, 26 e 27 de outubro
de 2018, no Centro de Convenções de
Ponta Porã - Pedro Juan Caballero - Paraguai. Informações e inscrições: www.
citem.med.br.
 Campinas 2019 - Intergastro &

Trauma 2019 - Interdisciplinary
Update Program on Digestive and
Trauma, 9th World Congress of the
Abdominal Comparment Society,
SOBED International Symposium
2019 e SOBRACIL-SP Congress
2019 - Dias 30 de maio a 1º de junho de 2019, no Royal Palm Hal,
em Campinas/SP. Em breve, informações no site: http://www.campinas2019.com.br.
Emergência
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