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O presente projeto de formação do Centro de Estudos e Treinamentos em Urgência 
e Emergência (CETUREM). Com o objetivo de sensibilizar e capacitar os leigos 
sobre noções de suporte básico de vida e educação no trânsito para que se 
tornassem agentes multiplicadores e colaborassem na prevenção e diminuição dos 
agravos das ocorrências na comunidade, bem como sensibilizando e capacitando 
profissionais, na rede primária e secundária, nos atuais protocolos de atendimento 
de urgência e emergência. Iniciados os trabalhos, foram realizadas palestras para os 
alunos do Ensino Fundamental e Médio do Centro Educacional Maria Milza 
(CEMAM) em comemoração à Semana Nacional do Trânsito com os seguintes 
temas: “Os condutores, os pedestres e os sinais de trânsito”; “O uso de capacete e 
cinto de segurança”. O curso teórico-prático trouxe como tema central “Assistência 
de saúde em transporte de pacientes” abordando os seguintes sub-temas: “ABCDE 
do trauma”; “hemorragias e choque”; “fraturas e imobilização”; “uso do extintor” e 
“transporte de pacientes” direcionado aos condutores de ambulância e profissionais 
de saúde, totalizando 35 (trinta e cinco) participantes incluindo enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, estudantes do curso Técnico de Enfermagem, policiais militares e 
condutores de ambulância dos municípios de Salvador, Feira de Santana, Muritiba, 
Governador Mangabeira, Cabaceiras do Paraguaçu, Cruz das Almas, Sapeaçu, 
Castro Alves, Santo Antonio de Jesus e Laje. Com o início dos trabalhos, com leigos 
e profissionais, inferiu-se que há muito a realizar no aspecto preventivo e no aspecto 
assistencial e, portanto, os trabalhos continuarão através de cursos, treinamentos e 
pesquisas, que também fazem parte dos objetivos. 
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