SOBRASA RESCUE – FLORIANÓPOLIS 2016 – 9 a 12 de Novembro
XVI Simpósio Brasileiro de Salvamento Aquático
O evento será realizado no dia 10 de Novembro em Florianópolis de 8 as 17:00h e
terá um formato diferente dos anos passados.
Será aberta a oportunidade a todos interessados a apresentação de seus trabalhos
científicos e campanhas de prevenção na forma ORAL e POSTER, conforme seleção
da comissão cientifica, na área de educação, prevenção, resgate e mitigação em
afogamento e incidentes aquáticos.
Esta oportunidade será baseada exclusivamente na qualidade do trabalho
cientifico e/ou da campanha apresentada e deverá estar dentro dos requisitos de
submissão abaixo expostos e necessita de aprovação da comissão cientifica.
O(s) trabalho(s) será(ao) submetido(s) pelo autor através do Diretor Sobrasa
Estadual (veja lista em http://www.sobrasa.org/diretoria-2/) ou do chefe de
delegação apontado por este Diretor a comissão cientifica do simpósio quando
pronto que avaliará sua qualidade e o classificará para apresentação.
A Sobrasa possui uma comissão cientifica que terá o prazer de dar suporte técnico
GRATUITO no desenvolvimento e realização dos trabalhos científicos a todos os
associados Sobrasa em dia. Em dúvida entre em contato <sobrasa@sobrasa.org>
Início da submissão dos trabalhos: 01 de Setembro
Data limite máximo para submissão final: até dia 30 de Setembro
Data de aprovação e liberação: Conforme os trabalhos forem sendo
submetidos, eles serão aprovados e todos até dia 20 de Outubro de 2016 serão publicados conforme a aprovação em www.sobrasa.org
Email para dúvidas ou suporte: sobrasa@sobrasa.org
Os trabalhos científicos bem como as campanhas de prevenção aprovados e
apresentados recebem pontuação conforme sua qualidade (veja quesitos abaixo) e
esta pontuação serão computadas a equipe estadual que somado a pontuação no
evento esportivo dará o calculo da pontuação estadual e sua classificação geral no
evento BRASILEIRO. Serão aceitos para pontuação um máximo de 2 trabalhos por
equipe Estadual para fins de pontuação. O estado poderá, no entanto submeter e
apresentar um número maior de trabalhos a apresentação.
Apresentações
Máximo de pontos ganhos
na competição pela
equipe
Cada trabalho oral apresentado
200
Total máximo de pontuação por equipe estadual:
400
Total máximo de 2 apresentações por estado
Caso o trabalho não for apresentado, não receberá pontuação
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QUESITOS DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO PARA PONTUAÇÃO
(1=Fraca, 2=pouco, 3=médio, 4=muito, 5= excelente)
Relevância do tema
Importância a prevenção
Novidade e originalidade
Metodologia/resultados
Conclusão/viabilidade de uso/praticidade
PASSOS
1º - Entrar em contato com o seu Diretor Regional manifestando o desejo de
apresentar um trabalho cientifico no formato pôster ou oral no evento. Se
aprovado siga adiante.
2º PASSO - Elaborar o trabalho cientifico e/ou a campanha de prevenção
- Se tiver duvidas em como ou o que elaborar temos uma comissão cientifica que
poderá ajudá-lo. Entre em contato, sempre após cumprir o passo 1.
3º PASSO - Sugestão do formato de elaboração
Trabalho científico
1. O resumo enviado deverá ter um máximo de 500 palavras de texto em
corpo de letra 12.
2. Título do trabalho
3. Introdução (o que motivou a realizar a investigação?)
4. Objetivo
5. Material e métodos (de que forma e de onde vieram os dados utilizados)
6. Resultados (o que você encontrou de positivo)
7. Conclusão (em que seu trabalho pode ajudar a outros)
8. Insira o logo da Sobrasa e de sua Instituição
9. Faça referencia no cabeçalho ao SOBRASA RESCUE – SC 2016.
10. Coloque seus contatos como referencia
11. Escolha e indique o tema de seu trabalho em uma das categorias abaixo
Preparação – Educação nas áreas de prevenção, resgate e suporte de vida
Prevenção – Ativa ou reativa
Resgate - salvamento
Suporte de vida – básico ou avançado
4º PASSO - Enviar a Sobrasa em Word até no máximo dia 30 de Setembro de 2016.
5º PASSO – Caso aprovado à apresentação será avisado via email e publicado em
www.sobrasa.org. Todas as apresentações serão orais.
6º PASSO – Se quiser apresentá-lo em pôster também, prepare seu material de
apresentação conforme o proposto abaixo:
POSTER
 Deverá ter o tamanho de 80(L)x100(H)cm para ser afixado e apresentado na
ante-sala do auditório.
 Deverá conter o logotipo da Sobrasa e da instituição que representa o autor
principal.
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Para exemplos de pôster veja em http://www.sobrasa.org/balneario-decamboriu-sc-2012/

ORAL
 Verifique o tempo selecionado a sua apresentação – usualmente será de 5 a 10
min.
 Elabore o número de slides conforme o tempo selecionado a sua apresentação.
 Elabore um máximo de 12 slides.
 Insira o logotipo da Sobrasa e da instituição que representa o autor principal no
primeiro slide.
 Evite vídeos e apresentações muito elaboradas.
 Teste a apresentação para cumprir exatamente seu tempo.
 Evite usar o seu notebook, e sim o do evento, para isto é necessário inserir sua
apresentação antecipada.
 Leve a apresentação em pen-drive.
TRABALHOS RECEBIDOS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TITULO
Avaliação da periculosidade
da costa rochosa do
município do rio de janeiro:
contribuição para os planos
de segurança e prevenção
de acidentes
Crianças como foco na
prevenção do afogamento
aquático.
Método start como
ferramenta de triagem
dentro da água para
situações de desastre
Salvaquático: um aplicativo
como meio de prevenção e
auxílio na primeira resposta
a vítimas de afogamento
O que é um surf lifesaving
club?

Caracterização das
ocorrências de
afogamento/resgate de
pessoas atendidas pelos
guarda-vidas do corpo de
bombeiros militar de
alagoas na praia do francês
Avaliação de lesões
dermatológicas provocadas
pela radiação solar em
guarda-vidas de uma
unidade de salvamento

AUTOR
Felipe Miguel
felipegmiguel@yahoo.com.br

ESTADO
RJ

APROVADO?
SIM

Peter Langerhorst
<peterlangerhorst@yahoo.com.br>;

BA

SIM

Rafael B. Oliveira
<rafadebarrosoliveira@hotmail.com>;

SC

SIM

Arthur Vieira
majorvieira@msn.com
Cad Jonatha, Cad Bruno Rennan

PB

SIM

Rafael de Barros Oliveira, Noé
Medeiros Batista, Fabio Fregapani da
Silva, Eduardo Alcionei de Barcellos,
Alexandre Brandão Gallo e João
Guilherme Fonseca Mello
<rafadebarrosoliveira@hotmail.com>;
Simone Tenório da Silva, Heubert de
Lima Guimarães, Guttemberg Batista
de Moura, Marcelo Souza dos Santos

SC

SIM

AL

SIM

Maria do Socorro Ventura Silva Lins,
Guttemberg Batista de Moura,
Heubert de Lima Guimarães, Marcelo
Souza dos Santos

AL

SIM
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14

15

16

17

18

aquático do corpo de
bombeiros militar de
alagoas
Análise da necessidade da
implantação de um
programa de treinamento e
capacitação continuados
para os guarda-vidas do
corpo de bombeiros militar
de alagoas
Gestão De Crise: Conceitos
E Paradigmas

Classificação das mortes
por afogamento nas bacias
hidrográficas do Estado do
Paraná : provável causa,
atividades e locais, e gestão
de risco
Medidas de prevenção de
afogamento dirigidas a uma
bacia hidrográfica: uma
nova estratégia
Análise de riscos
ambientais de afogamentos
e sinalização
no litoral do município de
Ipojuca - PE
Nado crawl e de
aproximação comparação
de parâmetros fisiológicos
e biomecânicos
Processos seletivos dos
cursos de mergulhadores
autônomos de resgate do
CBMRS nos anos de 2010 e
2015.
Conhecimento do
salvamento aquático em
alunos em comunidades
ribeirinha
A Matriz De Haddon
Aplicada Na Prevenção Do
Afogamento No Mergulho
Autônomo: Um Estudo De
Caso
Estudo da Performance dos
Nadadores-Salvadores
Portugueses num resgate
simulado
Análise da qualidade da
Ressuscitação Cardio
Pulmonar dos NadadoresSalvadores portugueses no
inicio da época balnear

Alexandre Lima dos Santos Barbosa,
Marcelo Souza dos Santos,
Guttemberg Batista de Moura,
Heubert de Lima Guimarães, Ricardo
Lopes da Silva

AL

SIM

Waldeci Gouveia Rodrigues, Marcos
Anderson Viana Soares
Major Gouveia
<majgouveia193@gmail.com>;
Antonio Schinda e Roberto Antonio
Deitos
<antonioschinda1@hotmail.com>;

MG

SIM

PR

SIM

Antonio Schinda e Roberto Antonio
Deitos
<antonioschinda1@hotmail.com>;

PR

SIM

André de Souza Ferraz Alves
<andreferraz.dive@gmail.com>;

PE

SIM

Luis da Fontoura Iglesias
luis-iglesias@brigadamilitar.rs.gov.br,
fontoura.iglesias@gmail.com;

RS

SIM

Adriano da Silva;
<adriano.mergulhador@hotmail.com>

RS

SIM

RODRIGO MENDONÇA DA SILVEIRA, MATHEUS
G. MORAES, THUANY K. PLATT E Profª. DRA.
SUZANA MATHEUS PEREIRA

SC

SIM

SP

SIM

Marques, Olga; Gouveia e Melo,
Henrique; Leitão, Nuno; Rama, Luís
<olga.sofia.marques@marinha.pt>;

PORTUGAL

SIM

Marques, Olga; Gouveia e Melo,
Henrique; Leitão, Nuno; Rama, Luís
<olga.sofia.marques@marinha.pt>;

PORTUGAL

SIM

Rafael de Barros Oliveira
<rafadebarrosoliveira@hotmail.com>;
Roberto Trindade
<trindade_scuba@hotmail.com>;
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19

Abordagem preventiva ao
afogamento – critérios e
aspectos

20

Projeto golfinho em SC:
um programa institucional
que salva vidas
Segurança em
piscinas:perfil do guardavidas civil de piscina do
distrito federal
Analise de morte durante
quebra de recorde mundial
de profundidade
Proposta de um sistema
informatizado para
dispositivos
móveis com foco na gestão
dos recursos do serviço de
salvamento aquático do
CBMSC
Construção e validação de
questionário a alunos de 5º
ao 9º ano letivo –

21

22

23

24

Fábio Eduardo Spohn, Renan Pradier
asavime@gmail.com;
fabiospohn@gmail.com
<renanpradier@hotmail.com>
Glaucia Krueger da Silva
<krueger@cbm.sc.gov.br>;

RS

SIM

SC

SIM

Pérsio Ramos
<persiomoreira@hotmail.com>;

DF

EM ANÁLISE

Roberto Trindade
<trindade_scuba@hotmail.com>;

SP

SIM

Marco Aurélio Lino Massarani Costa,
Juliana Kretzer e Michel de Medeiros
Marcon
<massarani@cbm.sc.gov.br>;

SC

SIM

GV Jeferson Andrei Silveira, Suzana
Matheus Pereira; Marcelo de Oliveira
Pinto; Gustavo Soares Pereira
<jefersonasilveira@hotmail.com>;

SC

SIM

