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Introdução: O Pré-COLT Caxias é um curso anual aberto à comunidade,
ministrado pela Liga do Trauma da Universidade de Caxias do Sul (UCS),
assim como ocorre em outras regiões do estado do Rio Grande do Sul,
introduzindo o que é discutido no Congresso Brasileiro das Ligas do
Trauma (COLT), evento anual que congrega as ligas de todo o Brasil. No
ano de 2009, a Liga do Trauma UCS contou com o apoio da Liga do
Trauma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para
participar do evento como instrutores de estações práticas, juntamente
com outras ligas das universidades de Porto Alegre.  Objetivos: O curso
tem como foco os aspectos básicos, e, ao mesmo tempo, mais
importantes acerca da doença chamada trauma, de forma que seja
possível  inst ru i r  o públ ico,  e ao mesmo tempo, aperfe içoar o
conhecimento dos próprios membros ligantes, que se capacitam a
transmitir o aprendido a partir de sua vivência na liga.  Material e
Métodos: Curso realizado em três dias aberto à comunidade. Nos dois
primeiros dias, são ministradas aulas teóricas por profissionais de renome
especializados nos assuntos. No terceiro, ligantes ensinam condutas
práticas sobre como abordar vítimas de trauma.  No caso da Liga do
Trauma UFRGS, os membros ensinam sobre imobilização da vítima em
decúbitos.  Resultado: Viu-se uma vertiginosa evolução acerca das
condutas a serem tomadas pelos alunos em relação aos ensinamentos
preconizados pelo curso, principalmente no que diz respeito às estações
práticas, quanto à abordagem da vítima na cena de trauma.  Conclusão:
A experiência no Pré-COLT Caxias é positiva devido à possibilidade da
Liga do Trauma UFRGS de difundir os conhecimentos adquiridos acerca
de prevenção e atendimento ao trauma para outras regiões do estado,
não se limitando somente ao espaço da universidade ou da respectiva
região. Além disso, reforça-se a mentalidade de apoio mútuo entre as
ligas do trauma do estado do RS, seja na troca de conhecimentos ou na
oportunidade de ensinar diferentes públicos.


