ESPAÇO DO TRAUMA

Sobrasa apresenta relatório

Canoas/RS sedia
mais um núcleo

LIGA DO TRAUMA DA ULBRA / SBAIT-RS

No dia 18 de novembro, no Hospital de Pronto Socorro de Canoas,
aconteceu o primeiro P.A.R.T.Y. Prevenção ao Risco de Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude do
Rio Grande do Sul. A Liga do Trauma da ULBRA (Universidade Luterana do Brasil), em conjunto com a
SBAIT, são as instituições responsáveis pela implantação do projeto
núcleo de Canoas/RS.
O evento inaugural contou com
a participação de 35 jovens, entre
17 e 20 anos, e inúmeros parceiros.
Após as palestras educativas, os
jovens visitaram o Pronto Socorro
do Hospital, conhecendo de perto
a realidade dos traumatizados.
Para a Liga do Trauma da ULBRA, “foi uma honra dar início ao
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20 Emergência

participaram das ações e convida
a população a continuar atenta às
questões de prevenção durante todo o ano, enfrentando o desastre do
afogamento, que acarreta a morte
de 16 brasileiros todos os dias.
Dados da Sobrasa mostram que
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 representam 53% de
todos os casos de afogamento entre crianças, na faixa etária de um
a nove anos. Por isto, a importância
de manter as ações de prevenção e
orientação durante todo o ano. Para
saber mais, visite o site da Sobrasa
em http://www.sobrasa.org.

P.A.R.T.Y., pois, após expormos as
consequências de escolhas erradas
no trânsito, obtivemos um retorno
positivo que nos fez acreditar na
importância do projeto em prol de
um trânsito mais humano.”
Atualmente, o P.A.R.T.Y. Brasil
é formado por seis núcleos: Campinas/SP (Liga do Trauma da UNICAMP), Sorocaba/SP (Liga do
Trauma da PUC/SP), Ribeirão Preto/SP (Liga do Trauma da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo –
FMRP/USP), Vitória/ES (Liga de
Atendimento Integrado ao Trauma
e à Emergência - UFES), Canoas/
RS - (Liga do Trauma da ULBRA) e
São José dos Campos/SP (Hospital Municipal Dr. José de Carvalho
Florence e da Prefeitura Municipal
- Secretarias de Saúde e Mobilidade Urbana).
Segundo levantamento realizado pelo CoBraLT, em novembro, cerca de 3.684 estudantes
do Ensino Médio foram impactados pelo programa durante o
ano de 2017. Para saber mais
sobre o programa e como implementar um núcleo em sua cidade, entre em contato com o CoBraLT em http://cobralt.com.br.

CERTIFICADO

Atuação em
Cirurgia do Trauma
Foi realizada, no dia 24 de novembro, na sede do CBC (Colégio
Brasileiro de Cirurgiões), no Rio de
Janeiro/RJ, uma reunião para análise dos currículos enviados para a
certificação de atuação em Cirurgia
do Trauma.
Durante o evento, foram aprovados 105 membros SBAIT, selecionados por uma comissão formada
pelos médicos Hélio Machado Vieira
Junior e Carlos Otávio Corso, representando o CBC e os médicos José
Mauro da Silva Rodrigues e Marcelo
Ribeiro, representando a SBAIT. Segundo os organizadores, a procura
superou as expectativas. A relação
com os nomes dos aprovados pode ser conferida por meio do site da
SBAIT (www.sbait.org.br).
TRAUMA/SP

Como otimizar a
rede suplementar
No dia 10 de novembro de 2017
foi realizado, no Hospital Santa Isabel da Santa Casa de São Paulo, o
evento “Trauma 2017 - Atendimento
aos Traumatizados na cidade de São
Paulo: Como otimizar a rede suple-
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las, clubes e academias com atividades lúdicas de prevenção envolvendo crianças, pais
e responsáveis. Ao
todo, participaram
dez países latinos,
sendo 17 estados
brasileiros, com cinco ou mais ações
por local, totalizando a participação
Campinas/SP foi um dos municípios participantes
de 20 milhões de
Com o lema “Prevenir é Salvar pessoas diretamente em cursos, aulas e atividades em escolas, clubes, Educar para não afogar”, a Sobrasa,
academias, espaços abertos ou de juntamente com a Ligabom (Conseforma indireta por meio de familiares, lho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares), agradece todos que
amigos e mídias sociais.
LIGA DO TRAUMA DA UNICAMP

A Sobrasa (Sociedade Brasileira
de Salvamento Aquático), parceira da SBAIT, divulgou o relatório
da 3ª edição da Semana Piscina
+ Segura, realizada de 20 a 26 de
novembro de 2017. A divulgação
do documento tem como objetivo
alertar à sociedade sobre as questões importantes de prevenção do
afogamento, que podem tornar as
piscinas mais seguras e salvar vidas em ambientes aquáticos.
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 esco-

Evento reuniu especialistas

mentar?”. O encontro abordou em
sua programação a discussão do
atendimento de doentes traumatizados que possuem planos de saúde.
O evento contou com vários integrantes da Diretoria da SBAIT, assim
como profissionais de várias partes
do país com experiência no atendimento de traumatizados na medicina
suplementar, além da presença do
GRAU (Grupo de Resgate e Atendimento a Urgências) e de um convidado internacional, o médico Antônio
Carlos Marttos Júnior.
Novas discussões sobre o tema
estão previstas pela SBAIT, que acredita na necessidade de participar da
organização desta rede.
COBRALT

Nova
gestão
O presidente do CoBraLT, Daniel Zaidan, completou um ano no
JANEIRO / 2018

CAMPINAS/SP

Workshop de
Salvamento Aquático
Foi realizado em 21 de novembro,
no Tênis Clube de Campinas/SP, o
Workshop Salvamento Aquático. O
evento, gratuito e aberto ao público,
forneceu instruções práticas e teóricas sobre salvamento aquático,

 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 insJANEIRO / 2018

na inscrição, basta inserir o cupom SBAIT20. A
inscrição inclui a nova
edição do livro: Atualização em cirurgia geral,
emergência e trauma.
A SBAIT é uma das
Instituições apoiadoras
do evento, juntamente
Participantes do Workshop durante exercício prático com Colégio Brasileiro
prevenção de afogamento e trei- de Cirurgiões, Capítulo Brasileiro
namento de Reanimação Cardio- do American College of Surgeons e
pulmonar. A atividade fez parte da da Sociedade Brasileira de Cirurgia
Semana Latino-Americana de Pre- Oncológica. Conheça detalhes sovenção em Afogamento, promovida bre a programação e inscrições peno Brasil pela Sobrasa (Sociedade lo site www.cirurgiaoano10.com.br.
Brasileira de Salvamento Aquático),
SALVANDO VIDAS
parceira SBAIT.
Após uma parte teórica, os par- Prevenção de
ticipantes treinaram na prática as queda de idosos
Durante o mês de outubro de
orientações recebidas pela equipe
de treinamento composta pelo mé- 2017, a Liga do Trauma da Unicamp
dico Thiago Calderan, (orientador participou da Campanha SBAIT de
da Liga do Trauma da Unicamp) prevenção de Quedas de Idosos e
e por representantes do Corpo de impactou o campus da Universidade e a cidade de Campinas/SP por
Bombeiros Militar de Campinas.
O evento foi promovido pela Liga meio das redes sociais e da distrido Trauma da Unicamp (Universi- buição de 2.500 flyers, com contedade Estadual de Campinas), em údo sobre prevenção, envio de mais
parceria com a SBAIT, por meio de de 700 e-mails, mais de 25 cartazes
mais uma edição do Salvando Vidas fixados nos Centros de Saúde de
todas as regiões da cidade e nos
(CoBraLT).
ATUALIZAÇÃO

Cirurgião
Ano 10

De 12 a 14 de abril de 2018 será realizado, em São Paulo/SP, o
evento Cirurgião Ano 10, reunindo
médicos de todo o Brasil e América
Latina em três dias de intensa programação de educação continuada.
O evento terá um enfoque prático e proporcionará ampla interação
com os participantes em temas frequentes e importantes. Membros
SBAIT possuem 20% de desconto
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cargo como presidente, finalizando também o ciclo de sua gestão.
“Assumir a gestão do maior comitê
de Ligas Acadêmicas de Trauma e
Emergência do país não é, nem de
longe, uma tarefa fácil. Representar
todas as Ligas e seus estudantes,
com suas diferentes demandas,
bem como fomentar a criação de novas ligas, é um desafio que abracei
durante o ano passado e dei o meu
melhor para desempenhar a tarefa
da melhor forma possível. Acredito
fortemente que, ao fim deste ciclo,
realizamos boa parte dos nossos
objetivos: mais de 40 mil pessoas
atingidas pelas ações do Projeto
Salvando Vidas, três núcleos do
projeto P.A.R.T.Y. abertos (e mais
alguns outros em implementação),
com cerca de 3.600 estudantes
conscientizados pelos programas
já existentes, além da expansão e
aumento do número de Ligas (nacionais e internacionais) filiadas”,
enfatiza Zaidan, registrando seu
agradecimento a todos que contribuíram com sua gestão e desejando
sucesso à próxima.
Agora, Bárbara Seidinger, assumirá à presidência, sendo indicada tanto pelo excelente trabalho
realizado junto ao CoBraLT, como
também por ser do local do próximo congresso da SBAIT/CoLT, que
será realizado em agosto de 2018,
em Curitiba/PR.

Distribuição de flyers

tituições via Telemedicina, com início
programado em horários intercalados.
Mais informações: fkuchkarian@med.
miami.edu.

6000 ou pelo site www.cirurgiaoano10.com.br. Membros SBAIT possuem 20% de desconto na inscrição.
Inserir o cupom: SBAIT20.

 Cirurgião Ano 10 - De 12 a 14 de
abril de 2018, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo/SP. Informações pelo telefone (11) 4196-

 XIII Congresso SBAIT/XX Congresso CoLT - De 23 a 25 de agosto
de 2018, em Curitiba/PR. Em breve,
informações.

locais públicos do Hospital de Clínicas da Unicamp.
CRIANÇA SEGURA

Inscrições abertas
cursos online

A ONG Criança Segura, parceira
SBAIT, está com inscrições abertas
para as turmas dos cursos online em
2018. Com o objetivo de promover a
sensibilização, conscientização e engajamento de toda a sociedade para
a cultura de prevenção de acidentes,
a ONG Criança Segura oferece três
cursos online e gratuitos.
O curso “Familiares e Responsáveis” é desenvolvido para informar
familiares e responsáveis de crianças e adolescentes de até 14 anos
de idade sobre medidas que podem
ser adotadas para prevenção de acidentes nesta faixa etária. As dicas
de prevenção englobam referências de comportamentos seguros e
possíveis adaptações no ambiente
em que a criança vive. Outro curso,
chamado “Trânsito”, é desenvolvido
para sensibilizar e formar profissionais de diferentes áreas de atuação
para que promovam a cultura de
prevenção de acidentes com crianças e adolescentes até 14 anos de
idade no trânsito.
Já o curso “Multiplicadores”, é
desenvolvido para formar profissionais de diferentes áreas de atuação
e de comunidades locais como educadores, agentes de saúde, líderes
comunitários e todas as pessoas interessadas em se tornar um multiplicador da causa para que promovam
a cultura de prevenção de acidentes
com crianças e adolescentes de até
14 anos de idade, tais como prevenção de quedas, afogamentos, sufocações, intoxicações e acidentes
nos esportes e trânsito. Mais detalhes sobre os cursos e informações
sobre as inscrições podem ser obtidos pelo site: http://criancasegura.
org.br/cursos/.
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