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Introdução        Mundialmente, o Trauma é a terceira doença de maior
mortalidade da população geral e primeira entre os indivíduos de 1 a 44
anos, o que torna necessária sua abordagem dentre os diversos
profissionais e estudantes da área da saúde. O Congresso Gaúcho das
Ligas do Trauma (COGALT) é um evento aberto à comunidade,
organizado pelas Ligas do Trauma do Rio Grande do Sul (UFRGS), que
introduz o que é discutido no Congresso Brasileiro das Ligas do Trauma
(COLT), evento que congrega as Ligas do Trauma de todo Brasil. O
COGALT tem sua primeira edição no ano de 2009, sendo a Liga do
Trauma da FAMED/UFRGS uma das pioneiras na sua organização e
entidade sede do evento.    Objetivos:        Abordar os aspectos básicos e
avançados do atendimento no trauma, de forma que seja possível instruir
o público leigo e atualizar profissionais da área, além de aperfeiçoar o
conhecimento dos membros ligantes, que se capacitam a transmitir o
aprendizado a partir da sua vivência na liga, ministrando estações
práticas.     Métodos        Evento realizado em dois dias aberto à
comunidade. No primeiro dia, são ministradas diferentes aulas teóricas
por profissionais de renome especializados no assunto, agrupadas e
apresentadas simultaneamente em dois auditórios. No segundo, ligantes
atuam como instrutores em estações práticas, ensinando como abordar
uma vítima na cena de trauma, segundo as diretrizes do Pre-Hospital
Trauma Life Support (PHTLS).    Resultado e Conclusão        A
experiência no I COGALT é positiva pelo alto índice de satisfação dos
participantes, tornando compensatório o esforço dos ligantes. Esses
ainda se vêem capacitados a organizar um evento seleto e de grande
porte, assim como instruir sobre prevenção e atendimento ao trauma a
part ir  de demonstrações prát icas do socorro e atendimento de
traumatizados.


