ESPAÇO DO TRAUMA

SBAIT lança
comitê
A SBAIT está lançando o Comitê
de Acreditação. O professor e médico Edvaldo Utiyama, titular da Faculdade de Medicina da USP, chefe do
serviço de Trauma do HC FMUSP,
foi indicado para dirigir o Comitê,
que estará atuando a partir de 2019.
A Acreditação trata-se de uma
iniciativa para oferecer um selo de
qualidade a hospitais ou serviços
que atendem Trauma. Existem diversas organizações nacionais e
estrangeiras que trabalham com o
selo, mas ainda não há nada específico para o Trauma.
Com o Comitê, a SBAIT pretende
estimular a Acreditação e assim melhorar a qualidade do atendimento
prestado ao paciente. Este projeto
é também o primeiro passo para a
organização dos Sistemas de Atendimento ao Trauma.
LIGAS ACADÊMICAS

Modelo brasileiro
na América Latina
De 28 a 30 de novembro ocorreu
o Congresso de Cirurgia do Uru50 Emergência

de Cirurgia, Medicina de Emergência, Anestesiologia, Ortopedia e Terapia Intensiva.
Um dos objetivos do trio brasileiro foi avaliar
a viabilidade de trazer o ETC para o Brasil, sob
a coordenação da SBAIT, a fim de promover o
trabalho multidisciplinar no atendimento ao traumatizado nos centros de trauma que estão sendo
criados no país.
O ETC é desenvolvido pela ERC (European Ressuscitation Council), ESA (European Society of Anaesthesiology), ESTES (European Society for Trauma

Calderan recebeu um
prêmio de Primer Socio Honorario de LETE-Fmed (Liga Estudiantil de Trauma y
Emergencias de Facultad de Medicina del
Uruguay).

Integrantes da Liga e convidados

guai, em Montevidéu. O médico
Thiago Calderan, orientador da Liga do Trauma da Unicamp, um dos
centros do P.A.R.T.Y. Brasil, esteve
presente falando sobre o programa
e sobre as Ligas de Trauma, um modelo que surgiu no Brasil, há mais
de 25 anos.
Em 30 de setembro, acadêmicos
da Faculdade de Medicina do Uruguai fundaram a Liga Estudiantil de
Trauma y Emergencias de Facultad
de Medicina del Uruguay, após um
dos orientadores, o médico Fernando Machado, conhecer a Liga
do Trauma da Unicamp durante o
Campinas 2017, evento realizado
em maio. Os próximos planos da
Liga são vincular-se ao CoBraLT
e fundar um núcleo P.A.R.T.Y. no
Uruguai.
Durante o congresso, Thiago

and Emergency Surgery) e EuSEM (European
Society for Emergency Medicine). Em Coimbra,
o curso foi organizado pela ALTEC (Associação
Lusitana de Trauma e Emergência Cirúrgica), com
sede na cidade portuguesa. Fundada em 2005, a
ALTEC assumiu um papel importante no campo
da educação em trauma e cirurgia de emergência,
não só em Portugal, mas também em outros países, com destaque para o Brasil, sendo que em
2015, na celebração do 10º aniversário, assinou
acordo de geminação com a SBAIT.

CURSO

Tratamento de
trauma cirúrgico
De 5 a 7 de dezembro foi realizado mais um curso DSTC (Definitive
Surgical Trauma Care - Tratamento
de Trauma Cirúrgico Definitivo), em
Coimbra, Portugal. Organizado pela ALTEC (Associação Lusitana de
Trauma e Emergência Cirúrgica), o
curso contou com a presença de 20
alunos e oito instrutores internacionais, sendo três do Brasil: Amauri C.
Rocha (Maceió/AL), atual primeiro

secretário da Diretoria da SBAIT,
Gustavo P. Fraga (Campinas/SP),
atual coordenador do Comitê de
Prevenção da SBAIT, e Sizenando V. Starling (Belo Horizonte/MG),
ex-presidente SBAIT. O diretor do
curso foi o médico Louis Riddez, da
Suécia, e o coordenador o médico
Carlos Mesquita, de Portugal, que
auxiliou a implantação do DSTC no
Brasil, em 2010.
Simultaneamente, foram realizados os cursos DATC (Definitive
Anaesthetic Trauma Care), para
anestesiologistas, e DPNTC (Definitive Perioperative Nursing Trauma
Care) para enfermeiros.
Na tarde do dia 7 foi realizado o
TESS (Trauma & Emergency Surgery Symposium), no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra,
com a participação dos três brasileiros e outros palestrantes estran-

CARLOS MESQUITA

ACREDITAÇÃO

Instrutores e alunos, em Coimbra

THIAGO CALDERAN

Os cirurgiões Amauri C. Rocha, primeiro secretário da atual diretoria da SBAIT, Gustavo P.
Fraga, coordenador do Comitê de Prevenção e
ex-presidente da SBAIT (2013-2014) e Sizenando V. Starling, ex-presidente da SBAIT (20112012) participaram, de 2 a 4 de dezembro, do
ETC - European Trauma Course, realizado em
Coimbra, Portugal. O ETC é um curso com aulas
práticas e teóricas, voltado para profissionais de
saúde que atuam no atendimento de pacientes
com graves traumatismos.
Realizado no Centro de Saúde Militar de
Coimbra, o curso contou com a coordenação do
médico português Carlos Mesquita, tendo como
diretor o médico Pietr Koleda, da Polônia, com
um total de 11 instrutores, provenientes de: Portugal (6), Croácia (2), Inglaterra (1), Irlanda do
Norte (1) e Polônia (1). A capacitação também
contou com o apoio de três enfermeiros do Hospital da Universidade de Coimbra. Doze alunos
participaram do curso, sendo os três representantes da SBAIT e nove portugueses das áreas

LILIANA LOURENÇO

Capacitação internacional

Participantes e instrutores do DSTC
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médico José Mauro da Silva Rodrigues, também esteve presente.
Os 30 anos da Cirurgia do Trauma da Unicamp também esteve
entre os temas da edição do dia 22
de dezembro, do Jornal Correio Popular (Campinas /SP), destacando
toda a trajetória da Cirurgia do Trauma, desde sua fundação até os dias
de hoje, contando sobre os projetos
atuais, desafios e importância para
a comunidade. Confira a matéria
acessando a seção notícias no site
SBAIT: www.sbait.org.br.

30 ANOS

GUSTAVO P. FRAGA

Cirurgia do Trauma
da Unicamp

contou com a participação do SAMU
Porto Alegre/RS e dos Hospitais
Cristo Redentor e HPS de Porto Alegre. A SBAIT/RS se fez presente e
agradece ao médico Cid González,
pela oportunidade.
PESQUISA

Trauma é
tema de tese
THIAGO CALDERAN

geiros, como os cirurgiões Jonathan
Tilsed, da Inglaterra, e Michael Sugrue, da Irlanda do Norte.

MÚLTIPLAS VÍTIMAS

Simulado em
Porto Alegre

Em 21 de dezembro foi realizada, no Auditório do HC Unicamp, a
reunião Prof. Dr. Mario Mantovani,
como é denominada a confraternização de dezembro, homenageando seu criador e incentivador.
Criada em 2010, nesta edição a
reunião comemorou os 30 anos da
disciplina de Cirurgia do Trauma,
contando com a presença de 120
pessoas entre médicos, ex-residentes, profissionais das áreas de
enfermagem, nutrição, fisioterapia,
equipes do pré-hospitalar, reabilitação, assistentes sociais, alunos,
ligantes e funcionários da área de
urgência e ensino do HC Unicamp,
entre outros. Na reunião foram realizadas as apresentações das atividades em 2017, com mensagem
das equipes multiprofissionais e as
homenagens in memorian ao médico José Roberto Hansen (SAMU) e
ao enfermeiro Lissandro Luis Pinto
da Silva. O presidente da SBAIT, o

 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
instituições via Telemedicina, com
início programado em horários intercalados. Mais informações: fkuFEVEREIRO / 2018

ARQUIVO SBAIT RS

Representantes da SBAIT durante
o evento

Em 12 de dezembro ocorreu um
Simulado de Múltiplas Vítimas, realizado na pista de eventos, no pedágio de Gravataí, Região Metropolitana de Porto Alegre, BR-290
(free-way), considerada a maior
autoestrada do estado do Rio Grande do Sul.
No total, 60 pessoas participaram efetivamente no atendimento
de 15 vítimas. Na triagem foi usado
o método S.T.A.R.T., com transporte
para hospitais via terrestre e aéreo,
utilizando o helicóptero da Polícia
Civil do estado.
O Simulado foi realizado pela
concessionária Concepa-Triunfo e

Apresentação da pesquisa

chkarian@med.miami.edu.

Congresso Brasileiro e 3º Congresso Paulista de Urgências e Emergências Pediátricas - De 2 a 5 de
maio, no Centro de Convenções Frei
Caneca, em São Paulo/SP. Informações: http://www.emergenciaspediatricas.org.br/.

Foi realizada, no dia 20 de dezembro, a defesa da dissertação
de mestrado do ex-residente de
Cirurgia do Trauma da Unicamp,
Thiago Rampazzo Pancini, com o
tema: “Epidemiologia dos pacientes
vítimas de amputação traumática de
extremidades atendidos em um hospital universitário”.
A pesquisa contou com a orientação do professor e médico Elcio
Shiyoti Hirano, tendo na banca, como titulares, a professora e médica
Maria de Lourdes Setsuko Ayrizono e o professor e médico Marcelo
Augusto Fontenelle Ribeiro Junior,
e como suplentes o professor e médico
Everton Cazzo
e o professor
e médico Aristides Augusto
Palhares Neto.
A SBAIT paraSimulado ocorreu em uma estrada no RS

 Cirurgião Ano 10 - De 12 a 14 de
abril, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo/SP. Informações pelo telefone (11) 4196-6000 ou
pelo site www.cirurgiaoano10.com.
br. Membros SBAIT possuem 20%
de desconto na inscrição. Inserir o
cupom: SBAIT20.
 1º Congresso Sul-Americano, 2º

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

beniza o médico Thiago Rampazzo
Pancini por sua conquista.
CONGRESSO

SBAIT é representada
na Itália
O médico Gustavo P. Fraga, coordenador do Comitê de Prevenção da
SBAIT e professor associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas
da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), participou recentemente como palestrante
em dois eventos na Itália,
promovidos com o apoio
da WSES (World Society
of Emergency Surgery).
Nos dias 24 e 25 de novembro
esteve em Bergamo, participando do International Symposium on
Critical issues in the management
of polytrauma patient with TBI, no
hospital da ASST Papa Giovanni
XXIII, no qual ministrou a palestra
Organizational models in the world
(Trauma systems and trauma centers): South America. O evento foi
organizado pela Fondazione Internazionale Menarini.
Em 27 e 28 de novembro Fraga participou do XXVIII Congresso
Nazionale Società Italiana di Fisiopatologia Chirurgica, em Parma, na
sessão Physiopathology of Trauma,
com cirurgiões da Itália, Canadá,
Israel, ministrando a palestra Lethal Triad. “A participação nestes
eventos é resultado da projeção
da SBAIT no cenário internacional, com parcerias com diferentes
sociedades estrangeiras, como a
WSES. É muito gratificante ver que
o tratamento que podemos fazer na
maioria dos hospitais do Brasil é o
mesmo dos hospitais em países de
primeiro mundo, estamos atualizados e temos ótimos profissionais.
Mas, ainda é frustrante ver que, no
nosso país, não temos um sistema
de trauma organizado e nem um registro de trauma. Na minha opinião,
a atuação da SBAIT na organização
de um registro nacional deve ser
uma prioridade nos próximos anos”,
comenta Fraga.
Emergência
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