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Oito trabalhos da FCM apresentados em três congressos são publicados no ‘World Journal of Emergency Surgery’ e na ‘Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões’
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Disciplina de Cirurgia do Trauma 
consolida vocação para a pesquisa

EDIMILSON MONTALTI
Especial para o JU

esquisas da Disciplina de Cirur-
gia do Trauma da Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) da Uni-
camp acabam de ser publicadas 
na Revista do Colégio Brasilei-

ro de Cirurgiões e no World Journal of 
Emergency Surgery. No total, são oito 
artigos que focam desde o trauma he-
pático e o diagnóstico pós-traumático 
de hérnia diafragmática até acidentes 
fatais com motocicletas e a utilização 
da telemedicina como ferramenta para 
o ensino e capacitação de alunos e mé-
dicos. À frente de todas as pesquisas 
está o médico Gustavo Pereira Fraga, 
do Departamento de Cirurgia da FCM.

Os trabalhos foram apresentados 
durante a primeira edição do Congres-
so Mundial do Trauma, do X Congres-
so da Sociedade Brasileira de Aten-
dimento Integrado ao Traumatizado 
(SBAIT) e do XIV Congresso Brasi-
leiro das Ligas do Trauma (CoLT), 
ocorridos no final de agosto no Rio 
de Janeiro. Os eventos receberam um 
público de 3.500 participantes de 50 
países, com 72 palestrantes interna-
cionais.

A palavra trauma vem do grego 
trauma (plural: traumatos, traumas), 
cujo significado é “ferida”. A termino-
logia trauma, em medicina, admite vá-
rios significados, todos eles ligados a 
acontecimentos não previstos e inde-
sejáveis que, de forma mais ou menos 
violenta, atingem indivíduos neles 
envolvidos, produzindo-lhes alguma 
forma de lesão ou dano.

O trauma representa um problema 
de saúde pública no Brasil. De acor-
do com dados do Ministério da Saú-
de (MS), em 2010 o Brasil registrou 
143.256 mortes por causas externas, 
como acidentes de trânsito, queima-
duras, homicídios, entre outros, 21% 
a mais do que em 2000. As causas 
externas correspondem a 12,9% das 
mortes registradas no país. É a tercei-
ra causa de óbitos entre os brasileiros 
– perde apenas para as doenças do 
aparelho circulatório (29%) e cânce-
res (16%).

Ainda segundo dados do Ministé-
rio da Saúde, 36% dos óbitos por fato-
res externos têm como principal causa 
a violência urbana. Em 2010, o Sis-
tema de Informação de Mortalidade 
(SIM/MS) notificou 52.260 homicí-
dios. Em seguida, vêm os acidentes de 
trânsito, com 42.884 casos notificados 
(30%). O sexo masculino responde 
por 82,5% dos óbitos notificados por 
causas externas.

“Atualmente, temos trabalhado 
com estudos clínicos na área de epide-
miologia, diagnóstico e tratamento de 
lesões traumáticas. Temos parcerias 
com outras disciplinas e departamen-
tos. Também temos projetos de redu-
ção de acidentes, principalmente no 
trânsito, em consequência do consu-
mo de bebida alcoólica. Isto já consti-
tui uma nova linha de pesquisa, assim 
como os estudos sobre ensino na área 
de suporte básico de vida, ensino mé-
dico, prevenção e telemedicina. Temos 
de oito a dez assistentes atuando em 
pesquisa. Alguns deles são alunos de 
doutorado e mestrado. Os cinco mé-
dicos-residentes da disciplina também 
realizam pesquisas. Sempre temos de 
dois a três alunos com bolsa Fapesp e 
a Liga do Trauma, que a cada ano rece-
be 20 novos alunos, serve como estí-
mulo para que eles frequentem o HC 
a partir do quarto semestre do curso Acidente envolvendo carro e motocicleta: estudo sugere que programas de prevenção devem ser implementados para que o número de vítimas seja menor

Zago TM, Pereira BM, Calderan TR, 
Hirano ES, Rizoli S, Fraga GP. Blunt 
hepatic trauma: comparison between sur-
gical and nonoperative treatment. Rev 
Col Bras Cir. 2012 Aug;39(4):307-313. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/22936230 

Hirano ES, Silva VG, Bortoto JB, Bar-
ros RH, Caserta NM, Fraga GP. Plain 
chest radiographs for the diagnosis of 
post-traumatic diaphragmatic hernia. Rev 
Col Bras Cir. 2012 Aug;39(4):280-285. 
Link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pub-
med/22936226 

Rezende-Neto JB, Pastore Neto M, Hira-
no ES, Rizoli S, Nascimento B Jr, Fraga 
GP. Management of retained hemothoraces 
after chest tube thoracostomy for trauma. 
Rev Col Bras Cir. 2012 Aug;39(4):344-9.
Link: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0100-
69912012000400017&lng=en&nrm=is
o&tlng=en 

Marttos AC, Kuchkarian FM, Pereira 
BM, Collet-Silva FS, Fraga GP. Enhan-
cing Trauma Education Worldwide throu-
gh Telemedicine. World Journal of Emer-
gency Surgery 2012, 7(Suppl 1):S4. 

Link: http://www.wjes.org/content/7/S1/
S4 

Carrasco CE, Godinho M, de Azevedo Bar-
ros MB, Rizoli S, Fraga GP. Fatal Motorcycle 
Crashes: A Serious Public Health Problem in 
Brazil. World Journal of Emergency Surgery 
2012, 7(Suppl 1):S5. 
Link: http://www.wjes.org/content/7/S1/S5 

Gonsaga RAT, Brugugnolli ID, Fraga GP. 
Comparison between two systems of mobi-
le prehospital care to trauma patients. World 
Journal of Emergency Surgery 2012, 7(Suppl 
1):S6.
Link: http://www.wjes.org/content/7/S1/S6 

Zago TM, Pereira BM, Calderan TRA, 
Nascimento B, Fraga GP. Nonoperative 
management for patients with grade IV blunt 
hepatic trauma. World Journal of Emergency 
Surgery 2012, 7(Suppl 1):S8. Link: http://
www.wjes.org/content/7/S1/S8 

Fraga GP, de Andrade VA, Schwingel R, 
Neto JP, Starling SV, Rizoli S. The scientific 
production in trauma of an emerging country. 
World Journal of Emergency Surgery 2012, 
7(Suppl 1):S13.
Link: http://www.wjes.org/content/7/S1/S13

Publicações

O coordenador dos estudos do Departamento de Cirurgia da FCM, professor Gustavo Pereira Fraga (sentado, centro), e a equipe de pesquisadores: parcerias e trabalhos clínicos em várias áreas

discussões de artigos via telemedicina com 
o professor Sandro Rizoli, da Universidade 
de Toronto, que participou do projeto pro-
fessor pesquisador visitante em 2011; e, 
atualmente, a disciplina recebe o professor 
Antonio Capone Neto, do Hospital Israeli-
ta Albert Einstein, por meio de um projeto 
da Pró-Reitoria de Graduação. 

Outros fatores determinantes para maior 
produção de pesquisas, segundo Fraga, fo-
ram a abertura da UTI do Trauma no HC 
Unicamp, que além de melhorar a assistên-
cia aos doentes, permitiu a contratação de 
mais profissionais, e as reuniões semanais 
com a Universidade de Miami por meio da 
telemedicina, tecnologia que está revolucio-
nando a forma como os profissionais de saú-
de obtém informações.

Em atendimento ao trauma, as equipes 
de médicos e outros clínicos frequentemen-
te contam com um fluxo de informações 
usando uma infinidade de modos de comu-
nicação. Um deles é a telemedicina. Novas 
técnicas cirúrgicas e procedimentos, com 
ênfase em protocolos de atenção ao trauma 
e medicina baseada em evidências, podem 
ser transmitidas de um centro especializado 
localizado nos Estados Unidos, por exem-
plo, para outros países, ao mesmo tempo.

O Ryder Trauma Center, da Universidade 
de Miami, juntamente com várias institui-
ções ao redor do mundo, estabeleceram o 
“Trauma Internacional Tele-Grand Roun-
ds”. Por meio de videoconferência, apresen-
tam casos de traumas complexos, e tópicos 
avançados de cuidados críticos são discuti-
dos semanalmente. Atualmente, 42 institui-
ções dos Estados Unidos, Brasil, Colômbia, 
Bahamas, Haiti, Canadá, Venezuela, Argen-
tina, Panamá, Porto Rico, República Domi-
nicana, Ilhas Virgens Britânicas, Espanha, 
Tailândia, Turquia e Iraque participam do 
projeto, dentre elas a Disciplina de Cirurgia 
do Trauma da FCM que, em dois anos, par-
ticipou de mais de 100 reuniões e relatou 
suas experiências no Hospital de Clínicas da 
Unicamp.

“A apresentação de casos proporciona 
aos alunos, residentes, e médicos assisten-
tes, uma excelente ferramenta para a edu-
cação e compartilhamento de experiências 

na área de cirurgia do trauma e emergên-
cia. A partir dos resultados do sucesso do 
programa, a telemedicina é agora uma par-
te integrante do currículo da residência”, 
explicou o médico Antonio C. Marttos, da 
Universidade de Miami, um dos autores do 
artigo “Melhora mundial de educação sobre 
trauma através da telemedicina”, juntamen-
te com Fernanda M. Kuchkarian, da mesma 
Universidade.

De acordo com a pesquisa “A produção 
científica no trauma de um país emergen-
te” do professor Gustavo P. Fraga, o número 
de artigos publicados em revistas brasilei-
ras por cirurgiões brasileiros em cirurgia e 
trauma tem experimentado um crescimen-
to linear ao longo dos últimos 14 anos. As 
principais características dos cirurgiões bra-
sileiros que escrevem artigos em trauma 
podem ser descritos, segundo Fraga, como 
alguém que vive no Sudeste do Brasil, pro-
vavelmente no Estado de São Paulo, e se for-
mou médico há mais de 16 anos.

O estudo seguiu a identificação e classifi-
cação dos manuscritos e seus autores a par-
tir de bancos de dados como PubMed , Scie-
lo e Plataforma Lattes e sites como o Google, 
além da lista dos membros da Sociedade 
Brasileira de Atendimento Integrado ao 
Traumatizado (SBAIT). Foram aplicados 
testes estatísticos para comparar os perío-
dos de 1997 a 2003 e 2004 a 2010.Também 
foram analisadas as seguintes variáveis: fa-
tor de impacto dos periódicos em que foram 
publicados os manuscritos, origem regional 
dos autores, o tempo desde a graduação, e 
realização de pós-doutorado no exterior.

O crescimento observado no número de 
publicações acompanha o crescimento eco-
nômico do país e os investimentos feitos 
pelo governo brasileiro em pesquisa e de-
senvolvimento nos últimos anos.  Parceria e 
cooperação internacional para o desenvolvi-
mento da ciência também são pontos obser-
vados na pesquisa.

“O aumento de trabalhos científicos em 
cirurgia do trauma é, provavelmente, o re-
sultado de um crescimento global em inves-
tigação e desenvolvimento e menos devido 
ao crescimento específico dos casos de trau-
ma”, disse Fraga.

e se envolvam nos projetos”, revelou Fraga.

PESQUISAS
Para examinar os resultados de trauma 

hepático e comparar o tratamento cirúrgi-
co e não cirúrgico em pacientes internados 
com estabilidade hemodinâmica e sem indi-
cações de laparotomia, Thiago Messias Zago 
fez um estudo retrospectivo em 120 pacien-
tes atendidos no Hospital de Clínicas (HC) 
da Unicamp. Do total, 65 pacientes não ope-
rados foram tratados e 55 pacientes foram 
submetidos à cirurgia.

Thiago observou que os pacientes ope-
rados sem indicações óbvias para a cirur-
gia tiveram maiores taxas de complicação e 
mortalidade do que os pacientes não opera-
dos. A abordagem não cirúrgica resultou em 
complicações mais baixas, uma menor ne-
cessidade de transfusões de sangue e menor 
mortalidade dos pacientes.

Na mesma linha de pesquisa, Thiago 
estudou o tratamento não cirúrgico para 
pacientes com grau quatro de trauma hepá-
tico. A taxa de mortalidade para as lesões 
do fígado de grau quatro envolve hematoma 
interno e sangramento e varia de 8% a 56%, 
de acordo com a literatura internacional. O 
tratamento de lesões hepáticas complexas 
continua a ser um desafio para os cirurgiões.

De 1996 a 2011, período do estudo, 754 
pacientes com trauma hepático foram admi-
tidos no HC. Deste total, 294 dos pacientes 
tiveram trauma hepático fechado e 80 pre-
encheram os critérios da pesquisa. Dezoito 
pacientes foram classificados como tendo 
uma lesão hepática grau quatro.

“Em nossa experiência, tratamento não 
cirúrgico de lesão hepática grau quatro para 
pacientes vítimas de trauma fechado e es-
táveis hemodinamicamente está associado 
a altas taxas de sucesso, sem complicações 
significativas”, disse Thiago.

Uma simples radiografia de tórax para 
o diagnóstico pós-traumático de hérnia 
diafragmática pode ser uma ferramenta de 
grande utilidade para o médico. É o que 
aponta pesquisa conduzida pelo médico-
assistente Elcio Shiyoiti Hirano.

Entre janeiro de 1990 e agosto de 2008, 
45 pacientes com hérnia diafragmática 
pós-traumática foram tratados pela equipe 
da cirurgia do trauma da FCM. Para des-
crever as mudanças no exame radiográfico 
do tórax nesses pacientes, Hirano analisou 
dados demográficos, causa da lesão, mu-
danças na radiografia de tórax, extensão e 
localização da lesão diafragmática da hér-
nia e órgãos.

“O estudo mostrou que o raio-x de tó-
rax é muito útil na abordagem inicial de 
diagnóstico para hérnia diafragmática pós-
traumática. A dificuldade é que as lesões 
diafragmáticas, especialmente após trauma 
penetrante, podem, inicialmente, passar 
despercebidas, dificultando o diagnóstico”, 
alertou Hirano.

Os números de motocicletas aumenta 
em todo o mundo, assim como o de aciden-
tes fatais. Em Campinas, não é diferente. 
Carlos E. Carrasco analisou todos os aciden-
tes de moto com vítimas fatais entre janeiro 
de 2001 e dezembro de 2009 em Campinas. 
Os dados oficiais foram coletados a partir de 
relatórios da polícia e de hospitais. 

De acordo com a pesquisa, no período 
houve 479 mortes; 90,8% eram do sexo 
masculino, a idade média foi de 27,8; 86,4% 
eram condutores dos veículos; álcool no san-
gue foi registrado em 42,3%; 49,7% morre-
ram em um hospital e 32,6% perderam a 
vida no local do acidente; 26,1% dos aciden-
tes ocorreram durante a noite; e 69,1% eram 
urbanos e 30,9% ocorreram em rodovias. As 
principais causas de lesões foram colisões 
(63%) e quedas (14%). No que diz respeito 
a lesões, traumas na cabeça (67%) e trau-

ma torácico (40%) foram os mais comuns, 
seguidos por trauma abdominal (35%). A 
lesão cerebral traumática (67%) e o choque 
hipovolêmico (38%) foram as causas mais 
frequentes de morte.

“O álcool foi um fator significativo em 
relação aos acidentes. Trauma na cabeça 
foi a lesão mais frequente e grave. Metade 
das vítimas morreu antes de receber aten-
ção médica adequada, o que sugere que os 
programas de prevenção e as leis devem ser 
implementadas e aplicadas a fim de salvar 
vidas futuras”, disse Carrasco.

Para os envolvidos em acidentes de 
trânsito ou em qualquer outro tipo de 
trauma, a agilidade no transporte do pa-
ciente é fundamental. Ricardo A. T. Gonza-
ga, do Departamento de Cirurgia da Escola 
Integrada de Medicina Padre Albino e pós-
graduando da FCM da Unicamp, comparou 
dois sistemas de atendimento pré-hospita-
lar em Catanduva, SP: o Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência (Samu) ou 192 
e o Grupo de Brigada de Incêndio do Corpo 
de Bombeiros (CB).

Na pesquisa, foram incluídos 850 pa-
cientes. A maioria deles era de homens 
(67,5%) e a idade média variou de 38,5 a 
18,5 anos. Em relação ao uso de sistemas 
de pré-hospitalar, 62,1% dos pacientes fo-
ram transportados pelo Samu. Os aciden-
tes de moto representaram 32,7% dos ca-
sos, seguidos pelas quedas, com índice de 
25,8%. Em relação ao tempo de resposta, o 
Grupo de Brigada de Incêndio apresentou 
as menores taxas. Em relação à evolução do 
paciente, apenas 15,5% necessitaram de in-
ternação. 

“Vítimas de trauma são predominante-
mente jovens e do sexo masculino. Os aci-
dentes de moto representaram a maioria 
dos casos de trauma. O Corpo de Bombei-
ros respondeu mais rapidamente do que o 
Samu e não houve diferença estatística entre 
os serviços do Samu e do CB em termos de 
gravidade do trauma e as taxas de mortali-
dade”, observou Gonzaga.

As chances de ocorrer um derrame na ca-
vidade torácica e pulmões é grande em caso 
de colisão. João Baptista de Rezende-Neto, 
professor do Departamento de Cirurgia da 
Faculdade de Medicina da Universidade Fe-
deral de Minas Gerais (UFMG) e chefe da 
Cirurgia de Trauma e Urgências do Hospital 
Risoleta Tolentino Neves, de Belo Horizon-
te, MG, em parceria com a equipe da Dis-
ciplina da Cirurgia do Trauma da Unicamp, 
pesquisou as recomendações “baseadas em 
evidência” para a condução do hemotórax 
residual pós-drenagem pleural em pacientes 
com trauma toráxico.

“O hemotórax residual após traumatis-
mos contribui significativamente para o au-
mento do tempo de internação, dos custos 
hospitalares e é causa importante de mor-
bidade. As modalidades atuais para o trata-
mento do hemotórax residual são bastante 
variadas. As mais empregadas são tratamen-
to conservador com observação apenas, 
punção torácica guiada, colocação de um 
segundo dreno torácico, injeção intrapleural 
de agentes fibrinolíticos, videotoracoscopia 
e a toracotomia ou pleurostomia”, mencio-
nou Rezende-Neto.

INSERÇÃO INTERNACIONAL
Fundada pelo professor Mario Mantova-

ni, a Disciplina de Cirurgia do Trauma com-
pleta 25 anos em 2012 e sempre manteve 
um foco na pesquisa, assistência e ensino. 
Fraga atribui o crescimento da produção 
científica a maior inserção internacional 
da disciplina, iniciada em 2007 após pós-
doutorado na Universidade da Califórnia, 
San Diego, coordenado pelo professor Raul 
Coimbra. Outros fatores também contri-
buíram: em 2008, Campinas foi sede do 
Congresso Panamericano de Trauma; há 


