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A Liga de Trauma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi fundada no início dos anos 

2000, por iniciativa acadêmica e sob coordenação do professor Luis Antônio Nasi. No ano de 2015, tendo em vista a 

ausência de uma disciplina curricular de ensino de emergência e a importância do aprendizado nessa área para a 

formação médica, foi decidido acrescentar conteúdos envolvendo emergências não-traumáticas no cronograma de 

aulas da liga, sendo, então, renomeada para o nome atual.  

 

A Liga de Trauma e Emergência é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS que possui na sua 

configuração mais atual: 12 membros ligantes e 8 membros diretores, sob coordenação do Prof. Luis Antônio Nasi e 

orientação dos professores Ricardo Kuchenbecker, Tais Sica da Rocha e Carlos Otávio Corso, todos professores da 

universidade.  

 As atividades realizadas pela LTE-UFRGS baseiam-se no tripé ensino, pesquisa e extensão.Na modalidade 

ensino, segue-se um cronograma teórico-prático com aulas quinzenais, abordando as principais emergências clínicas 

e traumáticas. Na parte de pesquisa, os ligantes são estimulados a apresentarem trabalhos científicos nos principais 

congressos de trauma e emergência do país. Além disso, os membros diretores, sob orientação do Prof. Luis Antônio 

Nasi, ajudam a planejar e executar projetos de pesquisa na emergência.No que tange atividades de extensão, a liga 

propicia aos seus ligantes participarem como manequins dos cursos Advanced Trauma Life Support(ATLS) e Pre 

Hospitalar Trauma Life Support(PHTLS). Ademais, os membros podem realizar estágio no SAMU Estadual, 

acompanhando a regulação médica. Ainda na parte de extensão, vários eventos foram organizados pela LTE-

UFRGS, como o Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar, I Simpósio Gaúcho de Emergência e Trauma e o 

Minicurso de Intubação e Vias Aéreas. 

Considerando o retorno positivo dos participantes, a Liga de Trauma e Emergência da UFRGS acredita que 

suas atividades são fundamentais para suprir as lacunas do ensino curricular em Medicina de Emergência e 

aprimoram a formação profissional dos estudantes de medicina. 
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