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SBAIT organiza médicos para atuar em casos de acidente
durante a Copa do Mundo
Preocupação do grupo é a falta de planejamento e estrutura na Saúde para o mundial
A SBAIT (Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado) criou um grupo de médicos no
Whatsapp para atuar durante a Copa do Mundo em casos de acidentes. A medida foi tomada porque a entidade
está preocupada com o descaso das autoridades no setor da Saúde durante do mundial de futebol. Além de
trocar experiências, os médicos que fazem parte do grupo podem acionar colegas de profissão para ajudar de
forma voluntária no atendimento de possíveis vítimas.
“Praticamente não houve investimentos na área de saúde, então estamos fazendo um alerta a todos para o risco
de eventos com múltiplas vítimas”, explica o presidente da SBAIT, Dr. Gustavo Fraga, que também é
coordenador da Disciplina de Cirurgia do Trauma da FCM (Faculdade de Ciências Médicas) da Unicamp
(Universidade de Campinas). “Agora, nos resta torcer para que nenhum evento adverso, que gere vítimas de
traumatismo, aconteça. Mas, se acontecer, estamos organizando uma lista de cirurgiões e profissionais do préhospitalar que se colocam à disposição para ajudar o nosso País no atendimento a traumatizados”, completa
Fraga.
O cadastro é feito via Internet e demora cerca de um minuto. O profissional que se inscreve responde a várias
perguntas, entre elas, o Estado em que atua e se aceita ser voluntário no caso de algum desastre.
Mais ações:
No início deste ano, a SBAIT realizou um curso, via telemedicina, para preparar médicos e centros de medicina
para atuação na Copa. Com convidados nacionais e internacionais, foram abordados vários temas, desde o
planejamento para atuação neste tipo de evento até o atendimento ideal para acidentes com múltiplas vítimas.
Durante a Copa do Mundo, outros encontros via telemedicina serão feitos pela SBAIT para que os médicos
possam trocar experiência, principalmente os que atuam nas cidades-sede do mundial.
Sobre a SBAIT:
A SBAIT (Associação Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado) é uma associação de médicos,
sem fins lucrativos, com ampla área de atuação. Além de congregar os profissionais e desenvolver diversos
tipos de ações para melhorar o atendimento ao paciente traumatizado, também atua na área de prevenção ao
Trauma, um dos principais desafios da atualidade.
Sobre o Trauma:
Trauma é uma das maiores causas de morte no País. Ele é caracterizado por acontecimentos não previstos, de
causa externa, como acidentes de trânsito e homicídios, sejam com múltiplas vítimas ou não. É considerado
uma doença e um problema de saúde pública de grande magnitude, que tem provocado a morte de milhares
de pessoas por ano.

