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O Crianças Salvam Vidas Brasil (Kids Save Lives Brasil) é um projeto social que 
visa ensinar práticas básicas de suporte de vida em indivíduos com parada 
cardiorrespiratória a alunos e professores da rede pública. 

https://www.facebook.com/KidsSaveLivesBrasil/  

 

A Profa. Naomi Kondo, docente da Faculdade de Medicina da USP, 

coordenadora do Kids Save Lives Brasil (Crianças Salvam Vidas Brasil), afirma 

que a população carece de informações sobre como agir em casos de parada 

cardiorrespiratória, mas que “todos os públicos, desde crianças até a 

população idosa, buscam e se interessam por informações relativas a 

saúde. ... Em questão de minutos, as pessoas conseguem entender como 

lidar com situações de emergência”. 

De acordo com a Profa. Naomi, ações e treinamentos estão sendo desenvolvidos 

para a disseminação de informações. A orientação para ações iniciais na 

situação de parada cardiorrespiratória é muito importante. Uma dessas ações 

será um treinamento, nos mesmos moldes da campanha World Restart a Heart 

(Mundo Reinicia um Coração), na estação Vila Prudente do Metrô de São Paulo. 

A campanha mundial World Restart a Heart é uma iniciativa da Aliança 

Internacional dos Comitês de Ressuscitação (International Liaison Committee on 

Ressucitation), e é apoiada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e, no 

Brasil, a ação foi liderada pelo Kids Save Lives Brasil. Além do apoio da 

Faculdade de Medicina da USP, a ação contou com o respaldo do Campus 

Bauru da USP, da UNICAMP, UNIFESP, FURG (Universidade Federal de Rio 

Grande), Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Sociedade Brasileira de 

Cardiologia, da Sociedade de Anestesiologia de Minas Gerais e do Dr. Sergio 

Timerman. Todos desenvolveram ações durante a semana da campanha 

mundial World Restart a Heart. 

https://www.facebook.com/KidsSaveLivesBrasil/


Texto adaptado de http://www.fm.usp.br/fmusp/noticias/kids-save-lives-brasil-promoveu-

semana-de-atividades-para-a-campanha-mundial-world-restart-a-heart  

 
A partir da análise de excertos textuais de variada extensão e diferentes estilos, 
pretende-se estimular os participantes a redigir parágrafos introdutórios, de 
desenvolvimento e de conclusão. Com esse objetivo, a oficina recorre a 
manuais de redação e tratados de estilística, com vistas a decifrar textos de 
matriz jornalística, literária etc.  A partir do estudo prévio, os alunos serão 
convidados a exercitar a composição de parágrafos, em que serão priorizados 
aspectos lexicais, semânticos, gramaticais e estilísticos.  
 

Jean Pierre Chauvin leciona Cultura e Literatura Brasileira na Escola de Comunicações e Artes 

(USP). 
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