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O presente projeto de formação do Centro de Estudos e Treinamentos em Urgên- 
cia e Emergência (CETUREM), foi idealizado pelo docente Antonio Carlos Estrela 
de Araújo, o qual propõe uma Educação permanente em urgência e emergência 
com enfoque em Suporte Básico de Vida e Educação no Trânsito. Com o objetivo 
de sensibilizar e capacitar aos leigos sobre noções de suporte básico de vida e 
educação no trânsito de modo que tornem-se agentes multiplicadores destes 
temas e colaborem na prevenção e diminuição dos agravos das ocorrências na 
comunidade, bem como sensibilizar e capacitar profissionais, na rede primária e 
secundária, nos atuais protocolos de atendimento de urgência e emergência. 
Após um ano de idealizado, está se cumprindo os objetivos pelo qual foi criado: 
disseminação do aprendizado em primeiros socorros para leigos e profissionais 
da comunidade de Cruz das Almas e circunvizinhas. Não só a disseminação das 
informações das condutas a serem adotadas com o doente, mas enfocado e des- 
pertado a consciência para a prevenção de “acidentes” e mal súbito (a parada car- 
diorrespiratória). Um destaque nos trabalhos do primeiro semestre, foi a partici- 
pação conjunta com instituições municipais deste município para a festança juni- 
na de forma segura. Para os profissionais de nível superior (enfermeiros) e médio 
(técnicos de enfermagem), que trabalham nas unidades do Programa de Saúde 
da Família (PSF), tiveram treinamento teórico e prático para início de atendimen- 
to a pacientes politraumatizados e com parada cardiorrespiratória (PCR) aumen- 
tando a qualidade da assistência de enfermagem nestas condições críticas, de 
acordo as atuais diretrizes. O projeto ainda suscitou interesse de participação de 
outras áreas como de educação física, um dado importante pois, o atual problema 
dos acidentes e males súbitos, precisam de uma atuação multidisciplinar. O pro- 
jeto, não só ofereceu orientações e treinamentos, mais também atuou em assis- 
tência direta aos indivíduos nas atividades desenvolvidas pela faculdade. 
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