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Introdução

Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), em sua Resolução CFM n.º 1.451, de

10 de março de 1995, urgência é definida como a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com

ou sem risco potencial de morte, e cujo portador necessita de assistência médica imediata. Por

outro lado, emergência é a constatação médica de condições de agravo à saúde que culminam

com o risco iminente de morte ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico

imediato. Em diversas situações de urgência e emergência, o atendimento inicial adequado pode

ser realizado no local onde se encontra a vítima. Nestas situações, a presença de uma pessoa

sem conhecimentos específicos, porém treinada e preparada para identificar a situação se torna

o aspecto fundamental, visto que todos os cuidados iniciais para a manutenção da vida podem

ser empregados diretamente no local do ocorrido.

Desde o momento em que ocorre a urgência ou a emergência até a chegada do

atendimento capacitado decorrerá um tempo em que ações imediatas prestadas à vítima por

qualquer pessoa presente no local do evento, e que tenha noções de primeiros socorros,

aumentam as chances de vida e sobrevida até que o socorro capacitado conduza os cuidados

necessários e promova a transferência da vítima à unidade de atendimento mais adequada.

Idealizado pela Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT)

e pelo Comitê Brasileiro das Ligas do Trauma (CoBraLT) em 2015, o Programa Salvando Vidas

(CoBraLT/SBAIT) consiste em um projeto social, gratuito e sem fins lucrativos, que é realizado

em diferentes cidades brasileiras com sua execução local sob responsabilidade das Ligas

Acadêmicas de Cirurgia, Trauma e Emergência e/ou projetos similares filiados ao CoBraLT.

O Programa Salvando Vidas (CoBraLT/SBAIT), em seu primeiro ciclo (2015/2016),

alcançou mais de 50 mil pessoas via virtual e presencial. No ciclo de 2016/2017, o sucesso se

repetiu, com 45 mil pessoas envolvidas, sendo, aproximadamente, 40 mil via publicações na

página do Facebook, e-mail e notícias nos sites das instituições, e aproximadamente 5 mil

presencialmente. No ciclo 2018/2019, mais de 100 ligas acadêmicas espalhadas pelo Brasil e

América Latina realizaram as atividades do Salvando Vidas, com alcance aproximado de 150 mil

pessoas.



Tendo em vista o alcance do Programa Salvando Vidas, a importância da difusão de

conhecimentos no processo de prevenção ao trauma e o protagonismo das ligas acadêmicas

brasileiras na difusão desse conhecimento, o CoBraLT lança, no ano de 2021, a Competição de
Prevenção CoBraLT - Salvando Vidas, a fim de incentivar ações que gerem oportunidades de

treinamento e conscientização quanto ao trauma para o público leigo, acadêmico e profissional

da área da Saúde.

Competição de Prevenção CoBraLT - Salvando Vidas

O Programa Salvando Vidas (CoBraLT/SBAIT) visa ensinar e conscientizar o público leigo

em geral sobre os primeiros socorros utilizados em situações comuns de urgência e emergência

presenciadas no dia a dia, contribuindo para a prevenção das situações fatais relacionados à

área de urgência, emergência e trauma no Brasil.

Os temas fixos abordados pelo programa no ciclo 2021 são: Engasgo; Reanimação

Cardiopulmonar; Dicas de Prevenção CoBraLT; Maio Amarelo; Queimaduras; Ferimentos;

Afogamento; Prevenção ao Trauma Infantil; Acidentes com Animais Peçonhentos; Prevenção de

Lesões por Raios; Intoxicações; Setembro Amarelo; e Convulsões.

A Competição de Prevenção CoBraLT - Salvando Vidas, está atrelado ao Projeto

Salvando Vidas, e visa incentivar ações de prevenção das ligas acadêmicas espalhadas pelo

Brasil e, assim, difundir conhecimento sobre trauma e temas relacionados. Para tal, serão

premiadas as ligas que obtiverem as maiores pontuações a partir das ações realizadas.

Regulamento

Realização das Ações de Prevenção

Considerando que cada apoiador local poderá utilizar os materiais gráficos do Programa

Salvando Vidas (CoBraLT/SBAIT) para realizarem atividades diversas, não sendo obrigatório o

seguimento do cronograma oficial ou dos temas divulgados no Programa Salvando Vidas, as

atividades realizadas podem ser de três tipos:



1. Atividades realizadas em locais públicos, como em shoppings, parques, praças, escolas,

universidades etc. Conforme possibilidade, organização e/ou planejamento mensal, cada

apoiador local poderá desenvolver em sua respectiva cidade-sede algum tipo de ação

social objetivando ao treinamento e à conscientização do público leigo, devendo seguir

algum dos temas relacionados ao Salvando Vidas do ciclo 2021. Ressalta-se que em

2021, devido ao contexto de pandemia de COVID-19, que atividades presenciais não são

obrigatórias e se realizadas devem respeitar as normas locais de isolamento social e

segurança.

2. Atividades de comunicação e marketing: os materiais gráficos do Programa Salvando

Vidas (CoBraLT/SBAIT) serão divulgados amplamente ao público em geral utilizando as

mídias sociais e webpages dos idealizadores do projeto. Estes materiais abordarão os

temas especificados no cronograma. As Ligas Acadêmicas de Cirurgia, Trauma e

Emergência e/ou projetos similares apoiadores podem replicar a divulgação em suas

respectivas ferramentas de comunicação e marketing potencializando as ações para a

conscientização do público em geral.

3. Atividades extras: Os apoiadores locais podem também desenvolver materiais de própria

autoria visando ampliação da divulgação em suas respectivas redes sociais e webpage

sobre prevenção e primeiros socorros utilizados nos temas de urgência e emergência

trabalhados pelo Programa Salvando Vidas (CoBraLT/SBAIT). Estes materiais, porém,

não serão considerados documentos oficiais do programa, sendo vetado o uso da

logomarca e nome do programa assim como do CoBraLT/SBAIT nestes materiais sem

aprovação prévia. Há obrigatoriedade em acrescentar os logotipos do CoBraLT e SBAIT

nos materiais criados pela organização local, esse material deve ser enviado para o

e-mail oficial do CoBraLT (cobralt@sbait.org.br) para aprovação, só sendo autorizado o

uso da arte para divulgação após aprovação pelo comitê de Prevenção. As logomarcas

são enviadas conjuntamente com o regulamento da competição às ligas filiadas, sendo

que em caso de dificuldades técnicas de acesso aos logotipos, eles podem ser solicitadas

também pelo e-mail oficial do CoBraLT.



Orientamos que as atividades sejam organizadas, planejadas e desenvolvidas conforme

as possibilidades estruturais, organizacionais e financeiras de cada apoiador local.

Fica sob responsabilidade da Liga Acadêmica de Cirurgia, Trauma e Emergência e/ou

projeto similar que aderiu ao Programa Salvando Vidas (CoBraLT/SBAIT) idealizar e organizar os

diferentes tipos de ações (sociais e/ou de comunicação e marketing) em suas respectivas

cidades-sede e, consequentemente, a forma a qual estes trabalhos serão desenvolvidos,

incluindo quem participará das atividades e quantas pessoas serão necessárias além dos

membros discentes e/ou docentes da respectiva Liga Acadêmica e/ou projeto similar filiado ao

CoBraLT.

Submissão das atividades

As ações realizadas deverão ter relatório preenchido e enviado para o email

cobralt@sbait.org.br, para serem tanto avaliadas para certificação do Projeto Salvando Vidas

quanto para a inclusão na Competição de Prevenção CoBraLT - Salvando Vidas até a data de

31/12/2021. Para aceitação da atividade, o relatório deve ser enviado em até 30 dias após a

finalização da ação.

Pontuação

A avaliação para a Competição de Prevenção CoBraLT - Salvando Vidas ocorrerá por um

sistema de pontos, em que as ligas acadêmicas serão classificadas em ordem crescente de

pontuação. As pontuações dos projetos serão somadas a uma pontuação geral da liga, usada

para classificação final.

A pontuação objetiva (Tabela 1) de cada projeto será dada avaliando os seguintes

critérios: alcance, interação com o público, tipo de atividade e carga horária.

Além disso, a pontuação será dada por critérios subjetivos (Tabela 2) a serem analisados

por dois avaliadores, sendo a pontuação dada a média aritmética das pontuações atribuídas

pelos dois avaliadores que considerarão a dificuldade/complexidade e a criatividade/inovação da

ação realizada.

mailto:cobralt@sbait.org.br


A pontuação final da atividade será dada pela soma das pontuações objetivas e

subjetivas.

Eventos de temas não incluídos no projeto Salvando Vidas também poderão ser

submetidos para a competição.

Eventos realizados em parceria com o CoBraLT devem ter solicitação de apoio realizada

seguindo os passos determinados em https://cobralt.com.br/apoio-para-eventos/.

Lembrando os temas abordados este ano: Engasgo; Reanimação Cardiopulmonar; Dicas

de Prevenção CoBraLT; Maio Amarelo; Queimaduras; Ferimentos; Afogamento; Prevenção ao

Trauma Infantil; Acidentes com Animais Peçonhentos; Prevenção de Lesões por Raios;

Intoxicações; Setembro Amarelo; e Convulsões

Tabela 1 - Pontuação Objetiva

Critério a ser
avaliado

Menor pontuação Pontuação
intermediária

Maior pontuação

Alcance até 100 pessoas - 1
ponto (p)

100 a 250 pessoas -
2 pontos (p)

mais de 250 pessoas
- 3 pontos (p)

Interação com o
público

Assíncrono (evento
realizado por meio de
vídeos gravados ou
postagens) - 1p

Síncrono sem
participação ativa
direta do público
alvo (ex:
respondendo
dúvidas por
mensagens de texto
durante aulas,
fóruns, palestras,
dentre outros) - 3p

Em conversa direta
com o público alvo,
por ligações,
videochamadas, ou
ações presenciais,
que necessitarão de
interação direta dos
organizadores e
participantes com o
público da ação - 5p

Tipo de atividade Postagem/publicação
em mídias sociais - 1p

Aula, palestra,
simpósio - 2p

Workshops, cursos
teórico-práticos,
práticos, eventos de
treinamento - 3p*

Carga horária Até 10h - 1p 11 a 20h - 3p Mais de 20h - 5p

https://cobralt.com.br/apoio-para-eventos/


Tabela 2 – Pontuação Subjetiva

Dificuldade/
Complexidade

A atividade envolveu
postagem em redes
sociais - 1 ponto

A atividade necessitou
divulgação,
organização,
cronograma e de ação
coesa dos
proponentes para
realização de aulas,
palestras, cursos
online com duração
de até um dia - 3
pontos

A atividade se
utilizou de vários
meios para ocorrer e
foi complexa, sendo
realizados cursos
presenciais,
congressos,
simpósios ou cursos
online com duração
de mais de um dia -
5 pontos

Criatividade e
inovação

A atividade foi bem
realizada e exerce
bem sua função,
porém com pouca
inovação - 1 ponto

A atividade foi
realizada de forma
não convencional,
criativa e interessante
-  3 pontos

A atividade realizada
não é comum dentre
as proposições e se
destaca pela
inovação - 5 pontos

*A caracterização de adequação da atividade nessa categoria será determinada pela comissão avaliadora.

Premiações

As três ligas com as maiores pontuações serão premiadas da seguinte forma:

1. O primeiro lugar receberá um manequim para treinamento de RCP e isenção da filiação

para o ano de 2022.

2. O segundo lugar receberá um DEA de treinamento e isenção da filiação para o ano de

2022.

3. O terceiro lugar receberá isenção da filiação para o ano de 2022.

Além do sistema de pontuações, será premiada a liga que tiver o maior número de ações

certificadas; em que a liga que mais recebeu certificações de atividades do Salvando Vidas no

ano de 2021 irá receber um DEA de treinamento e isenção da filiação para o ano de 2022.



Submissões e resultado

As atividades pontuadas para a edição de 2021 serão aquelas que tiverem sido

finalizadas e certificadas ao longo do ano de 2021, entre primeiro de janeiro de 2021 a 31 de

dezembro de 2021. Para aceitação da atividade, a liga deve estar filiada ao CoBraLT no

momento de realização da ação e o relatório deve ter sido enviado em até 30 dias após a

finalização da ação. Atividades com relatórios enviados em mais de 30 dias após a sua

realização não serão contabilizadas. Projetos submetidos à avaliação para certificação no

primeiro semestre de 2021 também serão contabilizados para a competição, desde que

preencham os critérios de terem sido finalizados em 2021, e de terem o relatório enviado em até

um mês do término da atividade e de terem sua certificação aprovada pelo comitê de Prevenção

do CoBraLT.

Assim, as atividades submetidas que tiverem sido iniciadas em outro ano, porém

finalizadas durante 2021 também serão pontuadas. Atividades que se iniciarem em 2021, mas

que não tenham perspectiva de finalização até 31 de dezembro de 2021 não serão

contabilizadas para o ano de 2021, mas para o ano subsequente. Projetos realizados em 2021

com término e envio de relatório até 31/12/2021 serão aceitos para a inclusão na competição.

O resultado final da competição será divulgado em nossas redes sociais até o dia

28/02/2022.

Regras gerais para a realização das atividades

1. Somente receberão materiais referente ao Programa Salvando Vidas as ligas com

cadastro atualizado e regularizada financeiramente perante a associação;

2. A liga interessada em participar do Programa Salvando Vidas junto com o CoBraLT deve

entrar em contato com o atual Diretor de Prevenção e Extensão, o qual atuará como

representante do Comitê através do e-mail do cobralt@sbait.org.br com o assunto

“Salvando Vidas”.

3. Os materiais referentes a campanha sugerida no mês, conforme o cronograma, serão

enviadas no mês anterior. Teremos meses em que serão mais de um tema proposto, cabe

a liga escolher o tema ou usar ambos os temas.



4. Caso a liga participante opte por antecipar algum tema, de acordo com a necessidade da

região, o material poderá ser encaminhado, mediante solicitação por e-mail. Porém, este

poderá não estar finalizado, já que a preparação destes, pela Diretoria de Marketing,

respeitará o cronograma;

5. A liga participante tem liberdade de utilizar material de criação própria e utilizar a

chancela “Salvando Vidas”, desde que enviado previamente e aprovado pela Diretoria de

Prevenção e Extensão;

6. Quanto a difusão, a liga poderá optar pela forma que for mais conveniente a sua

realidade, como, por exemplo, folders, mídias sociais, aulas expositivas, campanhas de

ação direta com a população, entre outros;

7. Caso o material preparado seja diferente do CoBraLT, ele deverá conter o logotipo do

Salvando Vidas, CoBraLT e da SBAIT em todas as peças de divulgação e ser aprovado

pela Diretoria de Prevenção e Extensão;

8. Para certificar que foi feita a difusão, deverá ser enviado um relatório para o email do

CoBraLT no prazo de 30 (trinta) dias, contendo as seguintes informações, conforme

explicitado em relatório do Programa Salvando Vidas:

a. Relatório do evento com fotos;

b. Metodologia realizada;

c. Público alcançado;

d. Material de divulgação utilizado;

9. A liga participante receberá o certificado de participação da campanha realizada pelo

Salvando Vidas e terá sua atividade pontuada. Caso a liga divulgue todas as campanhas

propostas, receberá um certificado de Liga Parceira do Salvando Vidas.

10. A liga filiada ao CoBraLT que já firmou uma parceria anterior e possui interesse em formar

mais uma parceria deve refazer o processo como está listado neste documento;

11. Qualquer situação não listada neste documento será resolvida em consenso com o

Diretor de Prevenção e Extensão, Presidência e Professor Orientador da gestão atual.

12. O CoBraLT não se responsabiliza pelos problemas, conteúdo científico preparado pela

própria liga participante, parte financeira e ônus aos participantes. Sendo inteiramente de

responsabilidade dos organizadores.



13. A responsabilidade do custeio do evento, bem como da impressão de possíveis materiais

preparados pelo CoBRALT é de inteira responsabilidade das entidades organizadoras.

Cronograma e divulgação dos resultados

01/01/2021 Início do recebimento dos projetos

31/12/2021 Fim do recebimento dos projetos

28/02/2022 Divulgação do resultado final do ano de 2021

Estamos à disposição para eventuais questões.
Atenciosamente,

Marcelo Regis Lima Corrêa
Presidente – CoBraLT Gestão 2021

Comissão Nacional - Programa Salvando Vidas (CoBraLT/SBAIT)

Thiago Rodrigues Araújo Calderan
Orientador – CoBraLT Gestão 2021

Comissão Nacional - Programa Salvando Vidas (CoBraLT/SBAIT)


