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Introdução: A Liga do Trauma e Emergências Cirúrgicas está vinculada ao serviço de
Cirurgia do Trauma do Departamento de Cirurgia da FAMERP, ao Centro Acadêmico
Euryclides Zerbini - CAEZ e ao Centro Acadêmico de Enfermagem - CAERP, órgãos
representativos oficiais dos acadêmicos de Medicina e Enfermagem da FAMERP. A Liga
do Trauma teve sua fundação em 18 de março de 1998, sendo a mais antiga e mais
tradicional liga acadêmica da FAMERP. Objetivos: Aprimorar estudos sobre trauma,
treinar os acadêmicos no atendimento ao paciente politraumatizado e contribuir com
campanhas para a sociedade, especialmente entre a população jovem, dos fatores de risco
para a doença do trauma. Métodos e Procedimentos: Aulas teóricas semanais proferidas
por professores da FAMERP, aulas práticas de técnica cirúrgica em pequenos animais,
aprovadas pelo comite de ética e experimentação animal da FAMERP, projetos de
pesquisa e de extensão em associação com a APATRU – Associação Preventiva de
Acidentes e de Assintência às Vítimas do Trânsito – e com o SAMU – Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência. Resultados: A Liga do Trauma apresentou em 2011 dois
artigos originais no Congresso Brasileiro de Ligas do Trauma – CoLT – em Vitória/ES,
contribuindo para os conhecimentos consagrados em doença do trauma. Participou também
de eventos realizados pelo Centro Acadêmico contribuindo com projetos de
conscientização sobre a importância do SAMU 192 e sua diferenciação em relação ao
resgate realizado pelo Corpo de Bombeiros 193. Em outro evento, o Workshop de
Medicina, conscientizou jovens de 16 a 23 anos sobre os riscos de acidentes
automobilísticos e do atendimento a vítimas de trauma. No campo do ensino, desenvolveu
em 2011, 30 horas de atividades extracurriculares, teóricas e práticas para estudantes de
terceiro a sexto ano do curso de Medicina e terceiro e quarto anos de Enfermagem, com
exposições baseadas no ATLS (Advanced Trauma Life Support) do American College of
Surgeons. Conclusão: A Liga do Trauma e Emergências Cirúrgicas atua contribuindo para
a capacitação profissional teórica e prática de futuros médicos e enfermeiros, para o
progresso da ciência da doença do Trauma e na conscientização e prevenção de acidentes.
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