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Recentemente, a SBAIT e o Colégio Brasileiro de Cirur-
 giões (CBC), com participação ativa da Revista do CBC,

se uniram com professores da Universidade de Toronto para
reproduzir uma experiência que já está dando certo no
Canadá e tem tudo para ser um grande sucesso dessas
entidades aqui no Brasil: reuniões de revista (journal clubs)
via telemedicina. O público alvo são cirurgiões, assisten-
tes, residentes, pós graduandos e acadêmicos, envolvendo
simultaneamente vários serviços para discutirem um as-
sunto previamente agendado.

Um número enorme de artigos são publicados
todos os dias no mundo inteiro. É impossível para o cirur-
gião geral na prática diária se manter sempre atualizado.
A participação nas reuniões, além dos resumos publicados
na Revista, vão permitir que em questão de minutos o ci-
rurgião brasileiro se atualize no assunto, tomando ciência
das controvérsias e das avaliações de experts que ponde-
raram e revisaram os melhores artigos, baseados na me-
lhor qualidade de evidência existente. Esses artigos vão
permitir que cirurgiões não acadêmicos se atualizem e
adquiram conhecimento rapidamente, o que certamente
vai melhorar a qualidade da cirurgia praticada neste país.

O objetivo da reunião é realizar uma revisão
detalhada da literatura sobre determinado tema, incluindo
medicina baseada em evidência, selecionando três artigos
que representem o estado da arte de assuntos importantes
para a prática diária do cirurgião que atua com cirurgia do
trauma, emergência e terapia intensiva no doente cirúrgi-
co. A análise dos artigos deve ser crítica, discutindo se o
desenho da pesquisa foi bem planejado, se existem limita-
ções e os pontos fortes do artigo. Além do cirurgião geral,
de trauma e emergência, outros especialistas estão convi-
dados para participarem com a indicação de assuntos a
serem discutidos. As conclusões dessa reunião resultarão
num artigo sintetizado publicado na Revista do CBC para
orientação dos cirurgiões brasileiros. Todos os serviços que
participarem da reunião serão citados no artigo, e cada
serviço poderá apresentar temas de assuntos em que te-
nham experiência para prepararem para uma próxima reu-
nião. Os autores do presente editorial estarão disponíveis
para auxiliarem em todas as fases de organização da reu-
nião e redação do artigo, em português e inglês.

As reuniões TBE-CiTE serão realizadas na última
terça-feira dos meses pares, exceto dezembro, quando a
reunião será transferida para janeiro. A reunião tem dura-
ção de 60 minutos, é em português, com início programado
para 1:00 PM - Toronto, que na maior parte do ano
corresponde às 14:00 h. de Brasília (existem alterações para
uma ou duas horas a mais devido ao horário de verão nos
dois países). Os interessados em participar devem se cadas-
trar, gratuitamente, na SBAIT (secretaria@sbait.org.br) ou
CBC (revistacbc@cbc.org.br) e fornecer o número IP da sala
de videoconferência. Aproximadamente três semanas ante-
cedendo a data da reunião os interessados receberão por e-
mail os arquivos em PDF com os três artigos que serão apre-
sentados e discutidos. O ideal é que cada serviço convide os
experts no assunto a ser discutido em sua instituição, para
que as reuniões tenham um elevado nível acadêmico.

Nessa fase inicial a conexão está sendo realiza-
da via Universidade de Miami, com grande apoio do Dr.
Antônio C. Marttos Jr. Estamos em contato com a equipe
da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE - http://
rute.rnp.br) a fim de auxiliar para que cada vez mais cen-
tros tenham o acesso à telemedicina, mesmo em áreas
mais distantes no nosso Brasil continental.

A primeira reunião TBE-CiTE foi realizada em
janeiro passado     e o tema discutido foi “Uso do ácido
tranexâmico na hemotransfusão de traumatizados”. As
conclusões dessa reunião encontram-se no presente fascí-
culo. Em fevereiro o tema discutido será  “Apencicite agu-
da: tratamento cirúrgico ou clínico?”.

Nesse momento de desenvolvimento do nosso
país em várias esferas, inclusive científica, em que as polí-
ticas de atenção às urgências estão sendo priorizadas por
todas esferas do governo, é fundamental a integração do
CBC e SBAIT, divulgando conhecimentos, a fim de que
tenhamos cirurgiões bem formados e capacitados, prepa-
rados para um atendimento adequado à população brasi-
leira. A TBE-CiTE é uma oportunidade de envolver serviços
cirúrgicos de vários estados, conhecer a experiência de di-
ferentes serviços, desenvolver um senso crítico de interpre-
tação da literatura entre os cirurgiões e estimular a produ-
ção de artigos científicos, num processo de ensino com
desenvolvimento social.


