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A Liga do Trauma do Centro Acadêmico Rocha Lima foi criada em março de 1996, por iniciativa dos próprios alunos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, numa tentativa de maior
aprofundamento em tópicos relacionados à Medicina de Emergência e Cirurgia do Trauma, entusiasmados com a sistematização do
atendimento ao politraumatizado, preconizada pelo Advanced Trauma Life Support (ATLS).
A Liga foi estruturada em quatro frentes: prevenção, pré-hospitalar, hospitalar e reabilitação. A frente de prevenção, cuja participação envolve alunos de 2o e 3o anos, desenvolve trabalhos de
divulgação da prevenção do trauma. A frente pré-hospitalar, com
alunos de 4o e 5o anos, realiza plantões voluntários, como os realizados no Resgate do Corpo de Bombeiros e, atualmente, no SAMU
da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, participando diretamente no atendimento às vítimas de traumas. A frente hospitalar, com a participação dos alunos de 5o ano, que frequentam o curso do ATLS, elabora o Curso Anual de Extensão Universitária. A frente de reabilitação
ainda não tem um trabalho efetivo desenvolvido, porque falta uma melhor estruturação desse tipo de
atendimento, o qual não existe em nossa cidade.
Nesses quase quatro anos de existência, entre os diversos trabalhos realizados pela Liga do Trauma, destacam-se alguns como: 1) a participação no Programa “Ação Global”, desenvolvido pela Rede
Globo de Televisão em parceria com o SESI para o município de Ribeirão Preto, em 1997; 2) a realização de dois Cursos Anuais de Extensão Universitária, em 1998 e 1999, contando com palestrantes desta
e de outras instituições de ensino; 3) a organização de três Simpósios Satélites dentro do IV, do V e do
VI Fórum de Iniciação Científica em Clínica Cirúrgica e Cirurgia Experimental, fóruns realizados pelo
Departamento de Cirurgia, Ortopedia e Traumatologia desta Faculdade, nos anos de 1997 e 1998; 4) a
apresentação de trabalhos científicos, em congressos e simpósios, pelos membros da Liga, destacandose os dois temas livres no V e VI Fórum de Iniciação Científica em Clínica Cirúrgica e Cirurgia Experimental do Departamento de Cirurgia, Ortopedia e Traumatologia, em 1997 e 1998, além de outros
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quatro temas livres, apresentados no III Congresso da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT), realizado em São
Paulo, em 1999; 5) a participação no Congresso
da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego
(ABRAMET), realizado em Fortaleza (CE), no ano
de 1998, 6) a realização do 1o Simpósio de Atendimento Integral ao Politraumatizado, no CEAPS,
em 1999 e; 6) a realização de inúmeras palestras
sobre prevenção do trauma na Rede Municipal de
ensino de Ribeirão Preto e 7) o importante auxílio
para a criação de outras Ligas do Trauma, como as
das Faculdades de Medicina de Campinas
(Unicamp), Botucatu e Goiânia. Tais iniciativas
sempre contaram com muita dedicação individual
de alguns dos membros da Liga do Trauma, em
trabalho integrado com médicos assistentes da
Unidade de Emergência.
Nos últimos tempos, temos assistido a uma
excelente estruturação de outras Ligas do Trauma, motivadas por vários fatores, como as de
Goiânia e Campinas, sendo que esta, no último
ano, organizou, com grande sucesso, o 1o Congresso Brasileiro de Ligas do Trauma. Ao contrário, a
nossa realidade mostra que, infelizmente, pela fal-
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ta de motivação interna da Liga, pela falta de um
apoio mais efetivo e sustentado e por divergências
quanto à coordenação e orientação, a Liga do Trauma do Centro Acadêmico Rocha Lima, não se tem
conseguido dar prosseguimento ao excelente início de trabalho que a tornou notável e exemplar.
Tenho a certeza de que melhores dias virão
com melhor dedicação e apoio e maior afinco e
confiança no trabalho que pode ser desenvolvido.
Este Simpósio Temático da Liga do Trauma
do Centro Acadêmico Rocha Lima vem sendo esboçado há mais de três anos através de convites
feitos aos palestrantes que contribuíram com suas
aulas nos Cursos de Extensão da Liga do Trauma.
Constará de dois fascículos da Revista Medicina Ribeirão Preto,, sendo que este primeiro contará
com quatro tópicos: Índices de Trauma, Anestesia
no Trauma, Trauma no Paciente Pediátrico e Atendimento à Gestante Traumatizada. No próximo
fascículo, haverão vários outros temas como: Trauma raquimedular, Papel da UTI no Contexto Hospitalar, Transfusão Maciça, Radiologia no Trauma
Abdominal, Alcoolismo e Trauma, Laparotomia
abreviada e Histórico da Assistência Pré-Hospitalar em Ribeirão Preto.

