ESPAÇO DO TRAUMA

Tombamentos sobre crianças
Entre os dias 6 e 10 de novembro, o Inmetro
realizou, com apoio da ONG Criança Segura, parceira SBAIT, uma campanha de conscientização
sobre os riscos de acidentes com crianças em
decorrência do tombamento de móveis e eletrodomésticos. A ação foi direcionada aos pais, responsáveis, classe médica e instituições de ensino
infantil. Foram criados materiais informativos e infográficos sobre o assunto, contendo dados sobre
como ocorrem os acidentes com tombamento de
móveis e eletrodomésticos com crianças e dicas
sobre como evitar que estes casos aconteçam.
Todos os anos, diversos casos deste tipo de
acidente, inclusive fatais, são registrados em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo,
uma criança morre a cada duas semanas devido ao tombamento de móvel ou eletrodomésticos sobre ela.
Uma pesquisa foi realizada pelo Inmetro entre
os meses de julho e agosto de 2017 com o objetivo de mapear os índices de acidentes vinculados ao tombamento de móveis e TVs no Brasil.
Os dados mostram a realidade deste assunto no
Brasil. Segundo a pesquisa, 93% dos participantes afirmaram já ter visto ou tomado conhecimento de casos de crianças escalando móveis. Entre
estes, 77% afirmaram saber de casos de crianças
EVENTO

Atendimento aos
traumatizados

ARQUIVO TERCIO DE CAMPOS

Trauma 2017 - Atendimento aos
traumatizados na cidade de São
Paulo: como otimizar a rede suplementar? Este foi o tema do evento
realizado no dia 10 de novembro, no
Hospital Santa Isabel, em São Paulo/
SP, reunindo convidados internacionais e de todo o Brasil e profissionais
de vivência pré-hospitalar e grande
experiência em Trauma.

Da esq. para dir., os médicos e membros SBAIT: José Mauro da Silva
Rodrigues, Diogo Garcia, Ricardo
Breigeiron, Gustavo P. Fraga, Tércio
de Campos, Milton Steinman, Antônio
Marttos (Miami), Marcelo Ribeiro e
José Gustavo Parreira
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Após a abertura do evento, realizada pelos médicos Tércio de Campos
e José Carlos Assef, a programação
deu início com a participação de
membros da SBAIT na apresentação
e debate de diversos temas, como:
“Problema do doente traumatizado
na cidade de São Paulo” (médico
José Gustavo Parreira-SP), “Atendimento do doente traumatizado no Vale do Paraíba” (Danilo Stanzani - São
José dos Campos/SP) e “Sistema de
atendimento ao doente traumatizado
em Miami” (Antônio Marttos - EUA).
As experiências locais também foram compartilhadas por Diogo Garcia (Hospital Samaritano, São Paulo/
SP), Milton Steinman (Hospital Albert
Einstein, São Paulo/SP) e Ricardo
Breigeiron (Porto Alegre/RS).
O papel da SBAIT na coordenação do atendimento ao traumatizado foi apresentado pelo presidente
da SBAIT, José Mauro Rodrigues,
seguido da participação dos médicos

que sofreram acidentes porque o móvel ou a TV
tombou sobre elas. O levantamento revela, ainda, serem bastante elevados os percentuais de
lesões leves em decorrência de tombamento de
móveis ou TV (43,1%) e de lesões graves ou fatais
(21,2%), o que reforça a necessidade de campanhas de conscientização como esta.
A pesquisa ressalta ainda a importância da prevenção, e a campanha traz orientações, simples e
que podem ser aplicadas no dia a dia das famílias,
contribuindo, assim, para evitar estes acidentes,
como, por exemplo, verificar se móveis como estantes, cômodas e racks, estão bem fixos à parede
e também se televisores ou eletrodomésticos de
grande porte estão bem presos à parede ou ao
móvel com abraçadeiras ou suportes adequados.
A campanha ainda reforça a importância da
supervisão constante de pais e cuidadores, especialmente nesta faixa etária em que as crianças
são muito curiosas e tendem a subir no mobiliário
para alcançar algum objeto.
Esta é uma iniciativa global, que reúne 19 países, como os Estados Unidos, Canadá e Austrália, e é organizada pela OCDE (Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico),
criadora da campanha. Saiba mais: http://criancasegura.org.br/.
Gustavo P. Fraga e Antônio Marttos
Jr, na Conferência: “Telemedicina
na organização do atendimento ao
traumatizado”.
O evento contou ainda com concurso de melhor vídeo de Trauma,
com a participação do médico Paulo
Candelária e na banca, os médicos
Marcelo Ribeiro e José Cruvinel (SP).

O programa também incluiu cursos pré-congresso e espaço para
exibição de trabalhos livres e de
pesquisa, com o objetivo de incentivar residentes e estudantes da área.
A SBAIT esteve representada pela
presença de diversos membros da
diretoria e associados.
20 ANOS

MÉXICO

XXX Congresso
Panamericano de Trauma
O XXX Congresso Panamericano
de Trauma ocorreu de 27 de novembro a 1º de dezembro, na Cidade do
México, no México. O evento contou
com um programa amplo focado nos
principais aspectos do trauma e dos
cuidados críticos, contando com a
participação de 40 convidados internacionais, entre eles, membros
SBAIT, que compartilharam seus conhecimentos e experiências com os
participantes do congresso.

Liga de Cirurgia de
Urgência e Trauma
A FAMECA (Faculdade de Medicina de Catanduva), unificada na
FIPA (Faculdades Integradas Padre
Albino), foi palco da 19ª Semana do
Trauma, realizada em 25 de outubro
pela Liga de Cirurgia de Urgência
e Trauma “Luis Fernando Almeida
Maia” (LCUT/FAMECA). Na ocasião,
os membros comemoraram os 20
anos de fundação da Liga que foi a
primeira a ser instituída na FAMECA.
Com 33 membros, de 3ª, 4ª e 5ª
séries, esta é a única Liga do Trauma
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MARCELLA LACHI

Integrantes LCUT/FAMECA e membros SBAIT, durante o evento

do Brasil a ter parceria firmada com
o Corpo de Bombeiros e SAMU 192,
por meio dos quais os discentes recebem treinamento e acompanham
atendimentos noturnos.
A 19ª Semana do Trauma contou
com a presença de diversos membros da SBAIT, como os médicos
Bruno M. Pereira, diretor do Capítulo
São Paulo da SBAIT, e Gustavo Pereira Fraga, coordenador do Comitê
de Prevenção da SBAIT.
Para o presidente discente da
LCUT, Matheus Gonçalves, do 4º
ano, “foi uma satisfação e um prazer
muito grande receber profissionais
renomados internacionalmente na
área de cirurgia de urgência e emergência, o que, sem dúvida agregou
valor às nossas comemorações de
20 anos e aprendizado para os integrantes da liga”, finalizou.
JORNADA

Trauma, Cirurgia e
Terapia Intensiva
A I Jornada Acadêmica de Trauma
e Cirurgia e de Terapia Intensiva foi
realizada nos dias 8, 9 e 11 de novembro na Faculdade Atenas – Paracatu/MG, com organização das Ligas
Acadêmicas de Trauma e Cirurgia da
Faculdade Atenas (LTCFA) e Medicina Intensiva Atenas (LAMIA).
A programação abrangeu a atualização de acadêmicos e diversos
profissionais da área da saúde sobre situações emergenciais diante
ao paciente crítico, seja ele politrau-

 TRAUMA Teleconferência SBAIT
- Última quarta-feira de cada mês,
das 17 às 18h (horário de Brasília). Mais informações: secretaria@
sbait.org.br.
 Pan American Trauma Tele-Grand
Rounds - Todas as sextas-feiras,
casos apresentados por diferentes
DEZEMBRO / 2017

matizado e/ou em terapia intensiva.
Também foram destaques temas
relevantes para a prática na Medicina, Enfermagem, Fisioterapia e
Psicologia.
O evento contou com palestrantes
de grande experiência na área e cursos práticos com simulações.

tam 53% de todos os casos de afogamento entre crianças, na faixa etária
de um a nove anos.
Mais informações sobre ações de
prevenção contra o afogamento podem ser acessadas no site da Sobrasa: http://www.sobrasa.org.
SELO

PREVENÇÃO

Semana contra
o afogamento
De 20 a 26 de novembro de 2017,
a Sobrasa (Sociedade Brasileira
de Salvamento Aquático), parceira SBAIT, promoveu a 3ª edição da
Semana Piscina + Segura, reunindo
instituições em todo o país. Em 2017,
a Semana Piscina + Segura ocorreu
em conjunto com a Semana Latino-Americana de Prevenção contra
o Afogamento, organizada
pelos países
membros do
CLAS (Comitê
Latino-Americano de Salvamento) reunindo escolas, clubes e academias com
atividades lúdicas de prevenção em
afogamento envolvendo diretamente
crianças, pais e responsáveis.
A Semana é realizada anualmente no mês de novembro com o objetivo de alertar à sociedade sobre
as questões importantes de prevenção, que podem tornar as piscinas
+ seguras e salvar vidas, em clubes,
condomínios, escolas e academias
de natação.
No Brasil, 20 pessoas morrem afogadas todos os dias. O afogamento é
a segunda causa de morte em crianças de um a nove anos de idade e
a terceira, entre dez e 19 anos. Os
afogamentos em piscinas represen-

instituições via Telemedicina, com
início programado em horários intercalados. Mais informações: fkuchkarian@med.miami.edu.
 XIII Congresso SBAIT/XX Congresso CoLT - De 23 a 25 de agosto
de 2018, em Curitiba/PR. Em breve,
informações.

Laço
Amarelo
O selo Laço Amarelo, criado pelo
Observatório Nacional de Segurança Viária, é uma forma de reconhecer
boas ações e permitir que empresas
e governos colaborem ainda mais
com projetos estruturados na busca
por um trânsito mais seguro.
A sociedade já percebeu, no dia
a dia, e também com as ações do
Movimento Maio Amarelo, que o
trânsito é uma causa urgente. Algumas entidades e municípios já compreenderam o problema e estão se
mobilizando pela solução. O selo Laço Amarelo é uma forma de incentivar e reconhecer o engajamento de
empresas e municípios nesta causa,
permitindo que empresas e governos
colaborem ainda mais com projetos
estruturados na busca por um trânsito mais seguro.
Entre os objetivos, estão engajar
empresas na promoção de um trânsito mais seguro, em seu ambiente
de trabalho, junto a seus clientes,
sua comunidade e ao público que alcança e também engajar municípios,
na promoção de um trânsito mais
seguro a todos os moradores, além
de promover reconhecimento das
empresas e prefeituras pela marca
Empresa Laço Amarelo e Município
Laço Amarelo.
Aderindo aos Programas Empresa Laço Amarelo e Prefeituras Laço
Amarelo, as empresas e prefeituras
terão, entre outros benefícios, o direito de utilização da marca Laço
Amarelo em embalagens, camisetas, veículos, mídias sociais e produtos, reconhecimento por meio de
um certificado, ferramenta de autoavaliação em segurança viária, conteúdos e materiais de comunicação
relacionados à segurança viária e
acesso a todo acervo de pesquisas,

estudos e materiais do Observatório
Nacional de Segurança Viária. Os
participantes terão ainda a marca do
município/empresa divulgada no site e mídias sociais do Observatório
e do Maio Amarelo, além de diversos órgãos de imprensa nacional e
internacional e convite para participação em eventos promovidos pelo
Observatório.
Para saber mais sobre os Programas e como aderir, entre em contato com o Observatório pelo telefone
(19) 3801-4500, pelo email lacoamarelo@onsv.org.br ou visite o site http://www.onsv.org.br/programa-laco-amarelo.
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Ligas de
Trauma

A SBAIT informa que os exemplares do livro “Ligas do Trauma: Do
Brasil para o Mundo”, lançado em
2017, ainda podem ser adquiridos
com desconto para autores e membros de ligas filiadas ao CoBraLT, assim como para membros adimplentes da SBAIT.
O livro, que conta com 73 Ligas
participantes, totalizando mais de
200 autores, professores, cirurgiões
do trauma e alunos de diversas instituições de Ensino Superior Brasileiras, de 25 Estados Brasileiros é
uma obra da parceria entre o Comitê
Brasileiro das Ligas do Trauma (CoBraLT), a SBAIT e as Ligas do Trauma no Brasil e visa, principalmente,
difundir a cultura das Ligas do Trauma, abordando
a importância
destas associações para o ensino e educação
do Trauma na
graduação.
Para adquirir um exemplar,
entre em contato com a secretaria
SBAIT, a/c de Nancy pelo email secretaria@sbait.org.br.
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