
                                     

REAVALIAÇÃO CLÍNICA APÓS TRAUMA E CIRURGIA DE URGÊNCIA 

A Traumatologia, vertente particular da Urgência e da Emergência no seu conjunto, é uma área de atuação muito transversal caracterizada por enorme 
imprevisibilidade, a qual obriga ao seguimento de protocolos, tendo em vista detetar e dar atenção, em primeiro lugar, a tudo o que possa pôr em risco a 
vida do doente. As lesões podem, de facto, ser as mais diversas, não havendo duas iguais, o que põe à prova, permanentemente, a capacidade de decisão e, 
até, de improvisação dos médicos, em geral, e dos cirurgiões, em particular, ao ponto de muitos casos terem de ser levados a reuniões por teleconferência 
ou, mesmo, presenciais, envolvendo especialistas de países diferentes, conhecidos pela sua competência e altruísmo. 

Podendo ser várias as especialidades envolvidas, cabe à Cirurgia Geral coordenar o tratamento destes doentes, pelo menos numa fase inicial, e assumir a 
responsabilidade pela generalidade das situações de trauma visceral (pescoço, tórax e abdómen), bem como algumas situações envolvendo a cabeça ou o 
sistema musculosquelético (ráquis e membros), sem prejuízo das competências próprias doutras, como a Neurocirurgia e a Ortopedia. 

Nesta medida, passada a fase aguda e estabilizado o doente, durante o internamento ou nas semanas ou meses que se seguem ao evento traumático, é 
conveniente uma reavaliação clínica sistematizada, no sentido de detetar e procurar o melhor tratamento para lesões que, de início,  possam ter passado 
despercebidas ou, mesmo, sequelas de procedimentos entretanto levados a cabo. 

A criação, na Clínica de Montes Claros, duma consulta de Reavaliação Clínica após Trauma e Cirurgia de Urgência vem na sequência de um trabalho de 
dezenas de anos, envolvendo um grupo internacional de profissionais de saúde entre os quais se conta o seu promotor, Dr. Carlos Mesquita, o qual foi, até à 
recente aposentação dos serviços públicos, Chefe de Serviço de Cirurgia Geral do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e membro da Comissão de 
Trauma do Ministério da Saúde, para além, entre outros cargos de relevo, de presidente da Associação Lusitana de Trauma e Emergência Cirúrgica (ALTEC), 
coordenador da Reunião Ibero-Afro-Americana de Trauma e Cirurgia de Emergência (RIAATCE), membro honorário internacional da Sociedade Brasileira de 
Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT) e presidente da Sociedade Europeia de Trauma e Cirurgia de Emergência (ESTES). 

O que é que, de diferente, se pode encontrar nesta consulta especialmente dedicada a casos complexos de trauma e cirurgia de urgência? Uma reavaliação 
clínica sistematizada, com o contributo, sempre que necessário, de uma experiente equipa internacional. 

 


