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Resumo 
 

 

Todos nós estamos sujeitos a um acidente. As crianças, por não terem a noção de 

cuidado quando estão brincando tornam-se mais vulneráveis. A curiosidade 

natural as expõe a situações de risco, nem sempre perceptíveis por seus 

responsáveis. A omissão de socorro e a falta de atendimento de primeiros socorros 

eficiente são os principais motivos de mortes e danos irreversíveis nas vítimas. 

Para prestar primeiros socorros é preciso capacitar-se, pois se sabe que um pré- 

atendimento adequado contribui para evitar sequelas ou até mesmo a morte. O 

objetivo deste trabalho é promover entre os alunos assistidos o conhecimento de 

iniciativas referente a prevenção, promoção e reabilitação de pessoas que se 

encontram em situações de risco de morte. Os professores e demais profissionais 

que atuam em ambientes escolares, necessitam estar orientados para atuar nos 

primeiros socorros, devido ao fato de que o primeiro atendimento possibilita o 

salvamento de vidas. No espaço escolar, os acidentes constituem preocupação 

constante, sendo fundamental que os professores e aqueles que cuidam das 

crianças saibam como agir frente a esses eventos, como evitá-los e como realizar 

os primeiros socorros, procurando, assim, evitar as complicações decorrentes de 

procedimentos inadequados, o que pode garantir a melhor evolução e prognóstico 

das lesões. Sugere-se estimular uma capacitação aos professores em primeiros 

socorros, visando desenvolver ações de prevenção e promoção a saúde do aluno 

no ambiente escolar. 
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Introdução 

Nas últimas décadas o mundo passou por um período de grandes 

transformações, atribuídas ao desenvolvimento social, econômico, político, 

ambiental, científico e tecnológico. O cenário advindo desta nova realidade 

promoveu melhorias nas condições de saúde e na qualidade de vida, no entanto, 

este desenvolvimento não é uniforme, existindo ainda grandes desigualdades entre 

países, regiões e grupos sociais. O avanço tecnológico e a melhoria das condições 

de moradia e saneamento básico ocorridos nas últimas décadas trouxeram uma 

redução considerável nas taxas de mortalidade infantil. Hoje, a mortalidade 

infantil tem um componente importante, que é a quantidade de crianças e 

adolescentes mortos por causas externas, principalmente por acidentes (como, por 

exemplo, quedas, atropelamentos, queimaduras, entre outros) e pela violência, tão 

frequente. Em relação às condições de morbimortalidade, vive-se uma nova 

situação, com a permanência de diversas doenças infecto-contagiosas em muitas 

áreas do planeta, o ressurgimento de enfermidades que se achavam erradicadas, 

aliadas a um aumento de moléstias crônico-degenerativas e situações até há pouco 

tempo não consideradas como problemas de saúde, tais como o estresse, a 

violência, o uso e o abuso de drogas, dentre outros. 

Os primeiros socorros são os procedimentos imediatos aplicados em uma 

vítima que sofreu algum acidente, antes que a vítima venha a receber atendimento 

de um profissional de saúde. Esta ação tem como finalidade manter os sinais vitais 

e garantir a vida. É obvio que qualquer pessoa pode prestar este tipo de socorro, 

no entanto, deve-se ter ciência de como manusear as técnicas. Muitas vidas podem 

ser salvas e traumas e sequelas minimizadas quando o socorro é prestado de 

imediato e de forma eficiente. Prestar socorro não significa apenas colocar em 

prática os procedimentos de primeiro socorros, mas também avaliar o estado da 

vítima, o local onde ela se encontra e solicitar ajuda. Cada um deve agir conforme 

seus conhecimento e limites. 

São raros os casos de pessoas que possuem conhecimentos de primeiros 

socorros no ambiente de trabalho, o que é um ponto negativo dentro de qualquer 

organização, tendo em vista que em casos de emergência, a vida do trabalhador 
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fica em risco pela falta de atendimento imediato ou mesmo pela realização de 

procedimentos inadequados, muitas vezes realizados pelos próprios colegas de 

trabalho, o que ao invés de ajudar, pode agravar ainda mais a situação da vítima. 

Por isso, é de suma importância que as pessoas busquem realizar cursos e 

treinamentos de primeiros socorros para elevar seus conhecimentos, ainda que este 

treinamento não faça parte de sua profissão. Este tipo de informação é uma 

bagagem de grande relevância que deve ser levada por toda a vida, podendo ser 

utilizada no trabalho, no trânsito, no lar, e em vários outros lugares, pois sempre 

existirá alguém precisando de ajuda através dos primeiros socorros. 

Não é raro nos noticiários e em nosso cotidiano, se ouvir falar da imensa 

quantidade de acidentes envolvendo adultos e crianças. Vê-se também que a 

prática educativa em saúde não é uma prioridade atual, porém é evidente que se 

fazem necessárias estratégias que visem ao aprendizado de técnicas básicas de 

primeiros socorros. Sabe-se que a escola tem uma função social e pedagógica em 

todos os aspectos da formação de um cidadão e, neste contexto, deveria estar 

incluída a promoção de saúde, prevenção de doenças e de acidentes entre crianças 

e adolescentes. Sendo assim, fica evidente a importância de pessoas capacitadas 

nesta área, seja nas escolas, seja em qualquer outro lugar, ou quando houver uma 

situação de emergência. 

A maioria das pessoas não tem os devidos conhecimentos sobre o que 

fazer frente a um acidente que demanda atitudes e a prática de primeiros socorros. 

Em muitas situações, a falta de informação acarreta inúmeros problemas, como o 

estado de pânico ao ver o acidentado, a manipulação incorreta da vítima ou ainda 

a solicitação excessiva e às vezes desnecessária do socorro especializado em 

emergência. Portanto, diante deste cenário, entende-se que as técnicas de 

primeiros socorros precisam ser trabalhadas nos espaços educacionais e que os 

educadores devem buscar métodos através dos quais as crianças possam aprender 

de forma simples e divertida, saindo da rotina dos conteúdos teóricos, 

participando de brincadeiras e simulações que lhes possibilitem conhecer as 

primeiras noções de prevenção de acidentes e primeiros socorros, e 

consequentemente saber o que fazer em situações emergenciais. 
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Em relação a isso, vale ressaltar que na Europa no século XIX a educação 

em saúde já era utilizada para a adoção de algumas medidas de higiene e controle 

de doenças. No Brasil, o olhar para a educação em saúde voltou-se desde o início 

século XX através das grandes epidemias, utilizando-se da educação para originar 

normas de conduta, convívio e de higiene. 

A discussão a respeito de Primeiros Socorros no ambiente escolar é de 

suma importância e o desconhecimento dos mesmos pode até mesmo acarretar 

danos ainda maiores. Na escola é comum acontecer pequenos acidentes e, nesse 

sentido, deveria ser uma prioridade que os professores tivessem um conhecimento 

básico de como proceder em casos de socorros de urgência, pois a saúde e a 

educação são inseparáveis e necessitam uma da outra, uma vez que para que se 

possa ter educação depende-se da saúde, bem como só se obtém a saúde através de 

uma boa educação. Considerando que a prevenção de acidentes e primeiros 

socorros devem ser desenvolvidos ainda na infância, envolvidos num processo 

permanente de reflexão, os professores serão capazes de alcançar resultados 

inovadores no trato da educação e aprendizado. 

Ainda que pequenas, as crianças são capazes de avisar, prevenir e ajudar 

em diversas situações, desde que tenham a orientação e instrução adequada, sendo 

necessário um constante aprendizado desde a infância para que possam se 

familiarizar com as técnicas corretas realizadas em alguns procedimentos de 

emergências, que apesar de simples podem mudar o rumo de uma vida. 

Além disso, o aumento no número de crianças com necessidades especiais 

de saúde e condições médicas crônicas que frequentam as escolas contribuíram 

para aumentar os riscos de emergências médicas em ambiente escolar. 

Para se desenvolver algo positivo e que traga um diferencial ao mercado de 

trabalho surge a ideia de um estudo sobre a capacitação de professores da rede 

pública de ensino sobre a temática de primeiros socorros. O objetivo principal é 

promover entre os alunos assistidos, através dos professores e da rede pública, o 

conhecimento de iniciativas referente à prevenção, promoção e reabilitação de 
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pessoas que se encontram em situações de risco, possibilitando evitar futuros 

danos graças ao conhecimento repassado em sala de aula através deste curso. 

Metodologia de práticas educativas de primeiros socorros direcionadas aos 

professores das escolas públicas consistem em atividades desenvolvidas 

especificamente com o intuito de atingir os objetivos de formar cidadãos capazes 

de reagir com fundamentação teórica as eventuais demandas de pronto 

atendimento. Espera-se que os professores assim capacitados desenvolvam uma 

postura voltada para uma educação ampla na disciplina de apoio à saúde. 

 

Justificativa 

O déficit de informações à população, relacionados à saúde e suas 

prevenções em um mundo tão globalizado e repleto de recursos, nos leva a pensar 

numa dicotomia de interesses e valores, onde é necessário repensar quais condutas 

observar para expandir tais conhecimentos para todos, a fim de priorizar o que 

realmente é importante para população aliando saúde e educação. 

É de suma importância que se promova cursos de saúde em escolas 

públicas, não se restringindo o conhecimento a cursos técnicos e superiores. O ato 

de inseri-los na grade curricular faz com que se tenha atendimentos em situações 

de risco à vida em qualquer ambiente que se fizer necessário, o que gera possíveis 

discussões sobre cuidados com a saúde, atitudes e perigos existentes em casa. 

Desta forma, valida esta pesquisa a possibilidade de que estes estudos podem 

fomentar, através do pronto atendimento, uma melhor condição de vida e 

até mesmo de sobrevivência para uma parcela significativa da população. 

Espera-se que através de tais conhecimentos seja possível intervir 

positivamente na vida das pessoas e através da educação, gerar prevenção, 

promoção e contribuição ao bem-estar físico e mental da nossa população. Assim, 

minimizar acidentes e caso aconteçam, diminuir os seus riscos e suas 

consequências ao paciente. 



 

CAPÍTULO 1 

 
 

1.1. Contextualização 

Milhares de crianças por ano sofrem acidentes nas escolas. Mas ninguém 

sabe ao certo quantos são nem como e porque ocorreram. E há registros que 

denunciam um aumento do número de casos. Um pesado armário no corredor, 

uma janela de guilhotina, uma porta de vidro, um taco do chão solto, uma escada 

mal iluminada e/ou sem corrimão ou uma baliza que não está presa ao chão, são 

alguns dos "pontos negros" que podem existir numa escola. Às urgências dos 

hospitais e centros de saúde chegam, sobretudo, vítimas de quedas que na maioria 

dos casos, acontecem nos recreios ou espaços desportivos e alcança o grupo entre 

os 10 e os 14 anos. Apesar de não existirem dados oficiais sobre todos os 

acidentes em ambientes escolares, há evidências que apontam para um aumento 

destes casos. 

Os primeiros socorros são as medidas iniciais e imediatas dedicadas à 

vítima de qualquer idade fora do ambiente hospitalar, executada por qualquer 

pessoa, treinada ou leiga, para garantir a vida, proporcionar bem estar e evitar 

agravamento das lesões existentes. A todo o momento, as pessoas estão sujeitas a 

riscos iminentes de morte, e algumas dessas situações requerem cuidados 

importantes, baseados nas técnicas de pronto socorro. Na maioria das vezes, 

quando um acidente acontece em um lugar público ou alguma pessoa passa mal, 

não existe um médico ou socorrista capacitado, no local, para prestar esse 

atendimento inicial tão importante. 

Há um crescente aumento da violência nas escolas estaduais e municipais 

de todo o país, em colégios de baixa renda, onde a maioria dos professores é 

incapaz de oferecer suporte aos alunos em situação de emergência. Quando se lida 

com alunos, correm-se muitos riscos, pois eles estão expostos a qualquer tipo de 

imprevisto, adoecem e sofrem acidentes frequentemente por serem imaturos e 

inocentes perante brincadeiras ou atos que, para eles, parecem inofensivos. Diante 

do exposto, nota-se a necessidade de capacitação dos professores, a ser oferecida 

pela própria escola. Se os conhecimentos fundamentais forem mais difundidos 

entre os profissionais que oferecem educação e conhecimento, muitos discentes 
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poderiam ser salvos e acidentes evitados, pois o saber sobre estas sérias questões 

é bastante decisivo. Para outros estudos, a importância deste assunto é mostrar 

como as pessoas agem em determinadas situações de risco, visto que o socorrista 

leigo deve ser muito bem orientado, de forma a prestar o pré-atendimento a uma 

vítima qualquer, antes que os profissionais especializados cheguem ao local do 

incidente. 

Assim, nasceu o interesse em disseminar este tipo de conhecimento através 

de cursos de capacitação em primeiros socorros. Com a proposta de prevenção a 

acidentes no cenário escolar pode-se mudar os índices de acidentes pelo simples 

ato de educar o público-alvo e trazer ao mesmo conhecimento de uma forma 

simples. Para se para atingir os objetivos propostos propõe-se uma capacitação de 

duração de seis meses. Os principais resultados esperados vêm do conhecimento 

repassado aos alunos em favor da saúde e bem-estar dos seus e dos próximos, 

visto que, o saber é algo para toda a vida e propicia sabedoria e crescimento ao ser 

humano. 

Durante o desenvolvimento dessa capacitação serão realizadas aulas 

expositivas e dialogadas, uma vez que a metodologia a ser aplicada permite a 

participação ativa dos profissionais e contribui para um melhor aprendizado 

teórico ao público-alvo. Serão realizadas também atividades práticas com 

manobras de suporte básico de vida, abordando situações de acidentes comuns 

como engasgo, desmaio, queimaduras, choque elétrico e anafilático, perfurações, 

cortes, entorses e quedas com/sem fraturas, enfocando seus potenciais de risco, 

suas formas de prevenção e medidas de primeiros socorros. 

 
1.2. Apresentação do Problema 

 
O problema se define a partir da falta de orientação aos alunos das escolas 

em geral sobre o tema primeiros socorros. É neste prisma que será trabalhado todo 

o contexto do tema para que tenha uma proposta que propicie ao cursista os 

conhecimentos necessários para que haja o atendimento adequado ao paciente em 

risco. Será um desafio, mas será digno de ser trabalhado, visto que o conceito 

errôneo dos acidentes, como eventos incontroláveis, inesperados, imprevistos e 
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repentinos, que simplesmente acontecem, por serem obra do destino e casuais, 

impedem o seu controle. Em geral não costumam ter maiores consequências e 

chegam a ser encarados como “normais” no processo de desenvolvimento da 

criança. Entretanto, isto não é verdade, de normal estes eventos traumáticos não 

têm nada. O acidente possui causa, origem e determinantes epidemiológicos como 

qualquer outra doença e, consequentemente, pode ser evitado e controlado. 

Quando sua importância é reconhecida, os programas específicos voltados 

para a segurança e não direcionados para o tratamento das lesões como, por 

exemplo, treinamentos em primeiros socorros, atingirão os alvos corretos na 

cadeia das causas dos acidentes. 

Considerando-se que os acidentes são eventos previsíveis e que podem ser 

prevenidos, é fundamental o reconhecimento dos fatores envolvidos na sua 

ocorrência no ambiente escolar, para que se possa atuar de forma preventiva e 

eficaz, evitando transtornos e lesões causadas por esses agravos. Além disso, esses 

profissionais têm papel fundamental na educação, para aumentar a percepção dos 

alunos quanto às situações de risco decorrentes das condições ambientais e dos 

hábitos de vida, incentivando constantemente a adoção de comportamentos e 

atitudes seguras e saudáveis, contribuindo de forma significativa para a 

conscientização e a mobilização da escola e da comunidade para a construção de 

ambientes e situações de proteção. 

 

Objetivos 

1.3. Objetivo Geral: 

 Promover entre os alunos assistidos o conhecimento de iniciativas  

referente à prevenção, promoção e reabilitação de pessoas que se 

encontram em situações de risco de morte. 

1.4. Objetivos Específicos: 

 Avaliar o conhecimento sobre primeiros socorros dos participantes; 

 Orientar sobre condutas voltadas a prevenção de acidentes em geral e 

atitudes que devem ser tomadas em favor da vítima; 

 Capacitar os profissionais com aulas práticas sobre acidentes em geral. 



 

CAPÍTULO 2 

2. Referencial Teórico 

 

Acidentes na Escola 
 

O acidente é um fato que ocorre involuntariamente e independente da 

vontade da pessoa. Sua origem é resultante de força externa, que inesperadamente 

causa lesões físicas ou psicológicas ao corpo da vítima e muitas vezes causam 

danos físicos e financeiros aos envolvidos. A natureza dos acidentes pode ser 

simples ou complexa, sendo originadas pelas mais variadas causas, o que irá 

influenciar na gravidade da lesão. Há casos também que podem ter origem em 

causas emocionais como tensões, nervosismo, agitação, e outros que influenciam 

no psicológico fazendo com que a pessoa se desligue do que está fazendo e se 

envolva em acidentes. Todavia, independente da gravidade do ferimento os 

princípios dos primeiros socorros de emergência são necessariamente os mesmos 

tendo em vista manter os sinais vitais e preservar a vida da vítima. 

Acidentes no ambiente escolar são frequentes e podem ocorrer a qualquer 

momento. Sena, Ricas e Viana (2011) afirmam que o ambiente educacional é um 

espaço onde se localiza um grande número de crianças em processo de interação e 

desenvolvimento, onde se trabalha diferentes atividades esportivas. Por isso, o 

ambiente se torna favorável a acidentes. As pausas entre as aulas ou o horário de 

intervalo para lanche representam um momento de tempo livre e, em geral, os 

alunos aproveitam para correrem e brincarem. Muitas vezes essas atividades 

possibilitam a ocorrência de acidentes que podem deixar sequelas irreversíveis 

caso não tenham o atendimento adequado. A não assistência pode gerar  

problemas legais conforme pode ser visto no artigo a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
que: 

Art. 135 - Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem 

risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa 

inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou 

não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena - 

detenção, de um a seis meses, ou multa. Parágrafo único - A pena é 

aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de 

natureza grave, e triplicada, se resulta a morte. 

 

Ainda em aspecto Federal a Constituição Brasileira traz em seu Art. 196 



13 
 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

De igual forma o Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990), 

esclarece no artigo quarto que é dever da família, da comunidade e do Poder 

Público assegurar às crianças e adolescentes a primazia de receber proteção e 

socorro em quaisquer circunstâncias (p. 1-2). 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 

do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 

circunstâncias; 
 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; 
 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 

públicas; 
 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção à infância e à juventude. 

 
 

As primeiras horas após um acidente são as mais importantes para se 

garantir a recuperação ou a sobrevivência das pessoas feridas, de sequelas e danos. 

O professor, bem como todo o centro de ensino, possui papel importante no 

desenvolvimento da saúde e na prevenção de acidentes entre crianças e 

adolescentes no âmbito escolar. A falta de conhecimento por parte dos 

profissionais pode trazer inúmeros problemas, como manipulação incorreta da 

vítima ou falta de preparo psicológico para atender com eficiência o acidentado. 

Os professores e demais profissionais que atuam em ambientes escolares, 

necessitam estar orientados para atuar nos primeiros socorros, devido ao fato que 

o primeiro atendimento pode salvar vidas. No espaço escolar, os acidentes 

constituem preocupação constante, sendo fundamental que os professores e 

aqueles que cuidam das crianças saibam como agir frente a esses eventos, como 

evitá-los e como realizar os primeiros socorros, procurando, assim, evitar as 
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complicações decorrentes de procedimentos inadequados, o que pode garantir a 

melhor evolução e prognóstico das lesões. 

O ideal seria que, no que diz respeito ao primeiro atendimento da criança, 

houvesse uma análise rápida e intervenção no ambiente. Para isso, pais, 

funcionários de creches, professores de escolas deveriam ter treinamento em 

reanimação cardiopulmonar básica e primeiros socorros, além de conhecerem a 

rotina de encaminhamento aos serviços médicos de atenção básica, pelo sistema 

de referência e contra referência, e aos de emergência (ABRAMOVICI; 

GUIMARÃES apud CARVALHO, 2008). 

A população em geral tem pouco conhecimento sobre primeiros socorros o 

que acaba acarretando em diversos problemas, como a manipulação incorreta da 

vítima, evitando ocasionar um trauma ainda maior, que poderia ser evitado pelo 

manuseio e transporte incorreto do educando. Souza et al (2013) também cita ser 

ideal que toda a população escolar consiga saber ao menos os princípios básicos 

dos primeiros socorros, uma vez que nosso cotidiano é cheio de acidentes e 

situações de risco, quando a assistência e o uso de manobras de primeiros socorros 

se fazem necessários. Porém, o que vemos e vivemos é, ao contrário, uma 

população com déficit de informação sobre primeiros socorros. 

Frente a um acidente, em ambiente escolar, o governo do Pará (2008) em 

cartilha definiu algumas atitudes básicas a serem tomadas, de forma a garantir o 

bem estar e preservação da vida do acidentado: 

- Tenha calma e firmeza para usar os conhecimentos básicos de Primeiros 

Socorros, respeitando suas limitações. 

- Observe o local do acidente. Verifique sua segurança e das demais 

pessoas. Não se torne mais uma vítima. 

- Peça para alguém ligar para o socorro especializado, informando o local 

do acidente, telefones de contato e a situação da vítima, e em seguida para a 

família da vítima. 

- Execute somente o procedimento que souber fazer com segurança. 

- Evite remover a vítima e só a transporte em último caso. Aguarde no 

local o socorro especializado. 
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- Tome cuidado com atitudes incorretas e precipitadas, isso pode agravar a 

situação. 

Segundo Rodrigues (2016), o estudo da prática de primeiros socorros 

possui grande relevância. É evidente a necessidade de profissionais capazes em 

prestar socorro de forma eficiente, específica ao caso. O socorro pré-hospitalar é 

corriqueiramente omisso, sendo costume nada se fazer entre o momento da 

ocorrência e a chegada da equipe de socorro. A ação durante o lapso temporal 

ocorrido entre o acidente e a chegada de atendimento emergencial especializado 

pode significar salvar ou não uma vida. 

Conforme Vieira et al (2005, p.79) [...] estes espaços como a escola são 

ideais para fortalecer a implantação de “sementes” preventivas em relação aos 

acidentes com crianças e adolescentes, em um trabalho conjunto entre a saúde e a 

educação, pois, a escola tem papel fundamental na conscientização da criança 

quanto aos riscos que permeiam o domicílio e os mecanismos de evitá-lo. 

Rodrigues (2016), afirma a escola deve ser protagonista nas ações de 

proteção da saúde e do bem-estar infantil, sendo responsável pela idealização e 

manutenção de planos de segurança, com o intuito de reduzir o número de 

acidentes, o que gera sofrimento de pais e crianças, garantindo, dessa forma, um 

local protegido para brincadeiras e atividades escolares. 

 
Primeiros Socorros 

Segundo Novaes e Novaes (1994, p.45), “primeiros socorros é o tratamento inicial 

aplicado a uma pessoa acidentada ou portadora de mal-súbito antes da chegada de 

um médico ou profissional especializado, objetivando a manutenção de sua 

integridade física”. Os princípios básicos de primeiros socorros são reconhecer 

situações que coloquem a vida em risco, aplicar respiração e circulação artificiais 

quando necessário, controlar sangramentos, minimizar o risco de outras lesões e 

complicações, evitar infecções, confortar e tranquilizar a vítima e providenciar 

assistência médica e transporte. O conhecimento sobre os primeiros socorros é 
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uma competência básica inerente a qualquer cidadão, porém, requer domínio de 

habilidades que só podem ser adquiridas em treinamentos práticos. Mas o simples 

fato de saber o que fazer, para onde ligar, ou simplesmente sinalizar um local de 

acidente já é significante para vida de alguém. 

Qualquer pessoa pode contribuir com a ajuda imediata, mesmo sem 

possuir conhecimentos técnicos de primeiros socorros, (CICV, 2006), pois 

socorrer não se resume basicamente em realizar os procedimentos de primeiros 

socorros, mas avaliar o local onde a vítima se encontra e ver se não existe algum 

indício de algo que possa colocar ainda mais em risco a vida da vítima 

(DRAGANOV, 2007). Em casos de emergência o atendimento imediato e 

avaliação do estado da vítima são fundamentais para reduzir as sequelas e elevar 

as chances de sobrevivência (FERREIRA; GARCIA, 2001). A função de quem 

presta o socorro “ é observar a situação para não se tornar uma vítima também; 

manter a pessoa viva até a chegada do socorro especializado; evitar causar outras 

lesões ou agravar as já existentes” (DRAGANOV, 2007, p. 02). Por isso, “é 

importante saber quando a pessoa deve ou não prestar ajuda e quando parar” 

(CICV, 2006, p. 34). Além do mais, a aplicação das técnicas imediatas só deve ser 

realizada caso se constate que a vítima não se encontra com condições favoráveis 

para agir por si própria. 

Em muitos casos, as proporções e circunstâncias podem gerar riscos não 

apenas a vítima, mas também a quem está socorrendo (MS, 2003), e dependendo 

do estado do acidentado, o melhor é aguardar a chegada de profissionais 

preparados (ROCHA, 2011). Sendo assim, faça uma rápida avaliação das 

condições do acidentado e do local onde se encontra e acione imediatamente os 

profissionais de emergência (LOMBA; LOMBA, 2006). “Hoje, a grande parte dos 

pacientes consegue se recuperar e retornar à vida normal graças a um atendimento 

de emergência bem prestado” (SILVA, 2007, p. 60). Neste contexto, deve-se 

aceitar ajuda de terceiros principalmente se este tiver conhecimentos e habilidades 

de primeiros socorros. Aliás, a adequação e qualidade do atendimento são de suma 

importância para obter bons resultados (LOMBA; LOMBA, 2006). 
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De acordo com Hafen, Karren e Frandsen (2002, p.89), “o atendimento 

temporário e imediato a uma pessoa que está ferida ou adoece repentinamente 

denomina-se primeiros socorros”. 

Tais procedimentos servem para reconhecer condições adversas em que a 

vítima pode correr risco de vida e onde deve-se tomar atitudes necessárias para 

mantê-la viva e na melhor condição possível até ela receber o atendimento médico 

especializado. Os primeiros socorros, de acordo com Brasil (2003), podem ser 

definidos como os cuidados imediatos a serem prestados rapidamente a uma 

pessoa, vítima de acidentes ou de mal súbito, cujo estado físico alterado põe em 

perigo a sua vida. Tem a finalidade de manter as funções vitais do acidentado e 

evitar o agravamento de suas condições através de medidas e procedimentos até a 

chegada de uma assistência mais qualificada. Na eventualidade de um acidente 

com uma criança, o importante é que no primeiro atendimento, haja uma 

observação rápida do ambiente. Para isso é necessário que pais, funcionários, 

professores de escolas tenham um curso de suporto básico de vida, para saber agir 

diante das situações de risco. 

Grande maioria das lesões que acontecem nas escolas são durante as 

práticas esportivas recreativas, na quadra, campos de futebol, pátios e parques 

infantis e lesões graves podem ocorrer durante a prática de esportes de contato 

intenso ou com pessoas que não estão fisicamente preparadas para a atividade. A 

própria atividade impõe um risco em maior ou menor grau, mas o ambiente e o 

equipamento para o esporte ou para a recreação comportam riscos adicionais. A 

sala de aula, portanto, não está livre de acontecer acidentes, aparece como cenário 

de consideráveis números de acidentes na escola. Isso se deve, geralmente, pela 

utilização de equipamentos ou um móvel com quinas pontiagudas ou de objetos 

cortantes na sala de aula, ou o perigo de uma cadeira próxima à janela. Em função 

do tempo que os estudantes permanecem na escola e desta ser o ambiente onde 

desempenham suas inter-relações com o meio social, considera-se a instituição 

como uma “segunda casa” para os alunos. Portanto, é valido ressaltar o 

compromisso e a responsabilidade que a instituição tem pelo que acontece aos 
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alunos quando estão na escola. Torna-se essencial que os educadores estejam 

capacitados a agir frente às situações que exijam cuidados imediatos, a fim de 

evitar maiores complicações à saúde dos seus alunos e honrar o compromisso com 

os pais. 

Os momentos após um acidente, principalmente nas duas primeiras horas 

são os mais importantes para se garantir a recuperação ou a sobrevivência das 

pessoas feridas. Entretanto, é importante enfatizar que um atendimento de 

emergência mal feito pode comprometer ainda mais a saúde da vítima. Pode-se 

dizer que todos os seres humanos são possuidores de um forte espírito de 

solidariedade e é este sentimento que os impulsiona a tentar ajudar as pessoas em 

dificuldades. E, nestes trágicos momentos após os acidentes, muitas vezes entre a 

vida e a morte, as vítimas são totalmente dependentes do auxílio de terceiros. . 

Quando a pessoa omite socorro à outra pessoa ela além de causar mal a 

vítima também se prejudica a si mesma, pois socorrer não significa apenas ser 

solidário com o próximo, mas é um dever jurídico social (JESUS, 2002). Já para 

Rocha (2011), a principal causa de óbitos fora de ambientes hospitalares é 

resultante de falta de atendimento imediato e a segunda causa é o socorro 

inadequado, pois cada acidente é diferente do outro, por isso deve receber 

atendimento de acordo com a situação da vítima (BERGERON, 2007) e devido à 

ausência ou inadequação do atendimento muitos acidentados chegam à unidade 

hospitalar quase sem chances de recuperação, o que poderia ser evitado se 

recebesse o socorro precoce (FERREIRA, 2006). 

Segundo Nardino et al. (2012), o ensino de primeiros socorros deveria ser mais 

disponibilizado e abordado para as pessoas leigas e população em geral. Aprender 

sobre primeiros socorros ajudará o indivíduo a atuar com maior segurança caso 

ocorra uma situação emergencial. Com maiores conhecimentos diminuirá o agravo 

à saúde da vítima. Como descrevem Mancini, Rosenbaum e Ferro (2002), a 

importância dos primeiros socorros está no fato de que a maioria dos acidentes 

podem ser evitados e conhecimentos simples podem diminuir o sofrimento, evitar 
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complicações futuras e até mesmo salvar vidas. A população em geral necessita 

ser estimulada a aprender técnicas e noções básicas de primeiros socorros. A 

prestação de socorro, além de ser um dever moral, é um dever legal, e a sua recusa 

é crime de omissão de socorro. Nota-se que, na maioria das vezes, o primeiro 

atendimento é realizado pela população leiga que se encontra perto da vítima ou 

no local do acidente (Gomes et al., 2011). 

Por isso, a Abramet (2005, p. 34) apud Filho (2015) esclarece que: 

 
 

Um treinamento em Primeiros Socorros vai ser sempre de grande 

utilidade em qualquer momento de sua vida, seja em casa, no trabalho 

ou no lazer. Podem ser muitas e variadas às situações em que o seu 

conhecimento pode levar a uma ação imediata e garantir a sobrevida 

de uma vítima. Isso, tanto em casos de acidente, como em situações 

de emergência que não envolvem trauma ou ferimentos. 

 

Ainda segundo Filho (2015), a capacitação do leigo para atendimento 

precoce em situações de emergência e instituição do suporte básico de vida (SBV) 

é fundamental para salvar vidas e prevenir sequelas (PERGOLA; ARAÚJO, 2008, 

p. 769), “sendo esta a melhor maneira de reduzir os índices de traumas e óbitos 

vivenciados na atualidade”. 

Por fim, prestar socorro não significa somente aplicar os procedimentos e 

técnicas, mas solicitar ajuda, verificar a situação da vítima e o local onde ela se 

encontra e comunicar ao socorrista, conversar com a pessoa e verificar se ela está 

consciente, mantê-la calma e fora de perigo. Desta forma, considera-se que o 

treinamento de primeiros socorros não deve ficar focado apenas as pessoas que 

trabalham em profissões que exigem tais conhecimentos e técnicas, mas serem 

destinados aos demais membros da sociedade, uma vez que qualquer pessoa pode 

precisar de ajuda imediata seja no local de trabalho, no trânsito, no próprio lar. 

Vale salientar que este tipo de preparação não abrange um simples campo 

de interessados na área de saúde, mas a todo ser humano que preza pela própria 

vida e pela de terceiros. 
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Capacitação em Primeiros Socorros 

O nível de conhecimento dos professores em primeiros socorros e a 

implementação de planos de emergência dentro do âmbito escolar é de grande 

importância, permitindo, assim, o socorro imediato dos alunos, a promoção de 

saúde, prevenção de doenças, acidentes entre crianças e adolescentes. Sendo 

assim, fica evidente a importância de pessoas capacitadas, seja nas escolas, seja 

em qualquer outro lugar, tendo a ciência exata à conduta correta quando em 

situação de emergência. Geralmente, os profissionais que possuem pouco 

conhecimento sobre como agir perante situações de emergência, normalmente, 

não fazem nada. Dessa maneira, o professor e os profissionais da escola devem 

estar sempre atentos, pois não se sabe qual o momento em que será necessária a 

prestação de socorro. 

A capacitação do leigo para atendimento precoce em situações de 

emergência e instituição do suporte básico de vida é fundamental para salvar vidas 

e prevenir sequelas, sendo esta a melhor maneira de reduzir os índices de traumas 

e óbitos vivenciados na atualidade, tendo em vista que o Brasil deixa a desejar 

quando se refere ao atendimento à saúde. 

Ter noção de como se deve agir em situações em que exijam os primeiros 

socorros pode contribuir para ajudar muitas vidas. São muitas situações que 

poderão ser aprendidas em um curso prático. Sendo assim, vale destacar a 

importância das instituições de ensino adequar à sua grade curricular a aula de 

noções básicas de primeiros socorros a vítimas de acidentes, modificando a 

realidade atual e formando indivíduos mais capacitados. Somado a isto, ensinar 

técnicas e procedimentos de treinamento para o ensino fundamental é uma forma 

prática de contribuir para a vida humana, pois desta forma os alunos sairão da 

escola não apenas possuindo conhecimentos básicos da grade curricular de seu 

curso, mas também tornando-se jovens mais preparados para a realidade 

vivenciada pela sociedade em geral, onde poderá ajudar a salvar muitas vidas. 

Torna-se essencial o conhecimento por parte de qualquer cidadão das 

medidas que podem ser direcionadas a uma vítima, pois independente de situações 

de riscos graves ou leves, pois o ideal para a sociedade seria que toda pessoas 

possuísse conhecimentos básicos, oferecendo segurança, tranquilidade e conforto 
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para as eventuais vítimas. “Todos estes procedimentos, embora pareçam básicos, 

fará uma diferença gigantesca no processo final de atendimento da vitima”. 

(FLEGEL, 2002, p.142). 

Rodrigues (2016), diz que a situação atual da educação no Brasil e os 

problemas atinentes a ela vêm da educação superior, pois não existe uma 

capacitação específica para os professores. As universidades devem buscar 

melhorias no processo de qualificação de seus profissionais, repassando tudo o 

que for necessário para a atuação do professor de educação física. Em 

contrapartida, é insuficiente que apenas o professor saiba lidar com situações 

emergenciais. O conhecimento técnico deve ser partilhado, extravasando o 

ambiente escolar e chegando ao núcleo familiar do aluno. O professor não deve 

apenas trabalhar a dimensão procedimental, mas também trazer a teoria e 

correlacionar os conteúdos na prática. A proposta deve ser norteada pelo 

autoconhecimento e autocuidado, na dimensão individual e coletiva. A educação é 

uma forte aliada na prevenção de acidentes, bem como para a formação de 

cidadãos que saibam utilizar os primeiros socorros de forma efetiva em situações 

que demandem esta prática. 

A proposta deste trabalho é prover cursos de capacitação para leigos na 

área de primeiros socorros. Durante o desenvolvimento dessa capacitação serão 

realizada aulas expositivas e dialogadas, de forma a propiciar uma participação 

ativa dos profissionais e contribuir para um melhor aprendizado teórico ao 

público-alvo. Serão realizadas também atividades práticas com manobras de 

suporte básico de vida, abordando situações de acidentes comuns como engasgo, 

desmaio, queimaduras, choque elétrico e anafilático, perfurações, cortes, entorses 

e quedas com/sem fraturas, enfocando seus potenciais de risco, suas formas de 

prevenção e medidas de primeiros socorros. Como recursos tecnológicos serão 

utilizados projetor de multimídia para apresentação de slides e vídeos sobre 

primeiros socorros. Também será utilizado para as atividades práticas um kit de 

ferimentos artificiais empregado para simulação de situações de queimaduras, 

cortes, ferimentos e outras ocasiões. As mediações previstas serão de acordo 
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com o desenvolvimento das atividades educativas sob a ótica dialógica voltada 

para a participação dos cursistas, identificando proposições e problemas de suas 

vivências, a fim de se construir coletivamente conhecimentos. 



 

Capítulo 3 

 

3.1. Organização do Curso Inovador Proposto 

O curso de capacitação de professores será realizado em uma escola 

pública da cidade de Montes Claros – MG, para os professores de ensino 

fundamental e médio escolhidos pela Superintendência de Ensino da cidade, sendo 

que o mesmo será ministrado por um profissional Enfermeiro especialista em 

urgência e emergência. A capacitação de professores deverá acontecer em seis 

encontros presenciais, um em cada mês, em período matutino e vespertino na 

escola, sendo 4 horas no turno da manhã para teoria e 4 horas à tarde para prática, 

totalizando carga horária prevista de 08 horas, sendo um número de 30 professores 

em média para o desenvolvimento das atividades educativas. O encontro para a 

execução das atividades deverá ser agendado previamente com a direção da escola 

e professores. Cada encontro acontecerá na própria escola em uma sala de aula 

ampla disponibilizada pela instituição, com presença de data show, quadro branco 

e material de primeiros socorros trazidos pelo profissional que dará a capacitação. 

 
Conteúdos a serem abordados no turno matutino 

 

 1° encontro: Sinais Vitais 

 
Avaliação do estado geral do paciente, pulso, freqüência cardíaca e respiratória. 

 
 2° encontro: Suporte básico de vida; 

 
Manobras de ressuscitação cardiopulmonar. 

 
 3° encontro: Fraturas; 

 
Tipos de fraturas e tomada de condutas para as mesmas. 

 
 4° encontro: Queimaduras; 

 
Ações para queimaduras, Curativos e coberturas. 

 
 5° encontro: Hemorragia; 

 
Ações para grandes e pequenas hemorragias, compressões e seus métodos. 
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 6° encontro: Ferimentos por animais peçonhentos. 

 
No período vespertino será feita aula prática dos expostos e estudados no 

período da manhã. 

Cronograma 
 

Turno Matéria 

Manhã (8:00 as 11:00 horas) Aula teórica 

Temas a serem abordados em sala: 

 Sinais Vitais 

 Suporte Básico de Vida 

 Fraturas 

 Queimaduras 

 Hemorragia 

 Ferimentos por animais peçonhentos 

Tarde (13:00 às 17:00 horas) Aula Prática 

Temas a serem abordados em prática: 

 Sinais Vitais 

 Suporte Básico de Vida 

 Fraturas 

 Queimaduras 

 Hemorragia 

Ferimentos por animais peçonhentos 

 
Metodologia de Avaliação 

 
 

No período matutino, será feita uma breve apresentação do propósito do 

curso e logo em seguida serão iniciadas as aulas expositivas no data-show com 

slides e vídeos, quando serão demonstradas atitudes e ações para cada tema em 

estudo. Após explanação, serão retiradas as dúvidas e em seguida será feita uma 

avaliação formativa sobre os temas ministrados. No período vespertino após a aula 

prática de forma estratégica serão propostas situações fictícias aos participantes 

sobre os temas lançados em período matutino e, em seguida, os alunos farão um 
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simulado prático dos temas e condutas de primeiros socorros para cada situação, 

divididos em grupos de 04 pessoas, os alunos terão que empregar conhecimentos 

adquiridos aula teórica em atividades práticas para simulação de situações 

estabelecidas pelo professor, desenvolvendo assim o que for melhor para o 

paciente. A seguir será feita uma sessão de feedback, quando serão pontuados os 

erros e acertos. 

 
3.2. Mediações previstas entre Professor e aprendizes 

Deve-se avaliar o conhecimento a fim de orientar e trazer atualizações ao 

tema, além de prover um novo olhar sobre a vida e o indivíduo. A partir deste 

momento pode-se informar sobre atitudes a prevenção de acidentes. Pode-se 

utilizar no curso as experiências vividas como exemplo para as práticas 

desenvolvidas a fim de se ter um trabalho mais interessante e voltado para a 

realidade local. 

As atividades de extensão viabilizam a transformação social e a produção 

de conhecimento através da prática, além de possibilitar que os alunos exercitem a 

cidadania a reflexão crítica sobre questões relevantes à nossa sociedade. Nesse 

sentido, podemos perceber a importância da promoção de ações educativas como 

essas, no intuito de discutir os potenciais de risco mais frequentes no cotidiano 

escolar e estimular a autonomia dos profissionais acerca dos primeiros cuidados 

em situações de urgência/emergência. Diante das experiências vivenciadas 

percebe-se a importância para a construção de conhecimentos acerca dos cuidados 

imediatos frente a situações de risco e outras ações para maior participação dos 

demais profissionais e alunos a fim de se ampliar a disseminação de 

conhecimentos e estimular a autonomia dos profissionais para a prestação de 

Primeiros Socorros, com serenidade, compreensão e confiança. 

 
4. Conclusões 

Espera-se que através deste curso que o conhecimento sobre primeiros 

socorros seja expandido através da educação, trabalhando a promoção, prevenção 

e reabilitação de pessoas, criando senso crítico e abrindo olhares para o novo. 
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Os acidentes com crianças no ambiente escolar são bastante comuns. Cabe 

aos profissionais dessas áreas terem um conhecimento mínimo para socorrer seu 

corpo discente em situações decorrentes. E necessário continuar a buscar por 

conhecimento e estudos que possam preencher lacunas do conhecimento entre 

crianças e leigos a respeito de primeiros socorros na intenção de que venham 

colaborar com ações e projetos que visem ensiná-las a se portarem diante de uma 

situação de emergência. O ideal é que toda a população escolar consiga saber ao 

menos os princípios básicos dos primeiros socorros, uma vez que nosso cotidiano 

é cheio de acidentes e situações de risco, quando a assistência e o uso de manobras 

de primeiros socorros se fazem necessários. Porém, o que vemos e vivemos é ao 

contrário, uma população com déficit de informação sobre primeiros socorros. 

 
4.1. Considerações Finais 

Com a realização da pesquisa foi percebido que os diretores das escolas de 

ensino fundamental, bem como os professores das escolas das redes municipal e 

estadual, percebem a ocorrência de acidentes infantis, tanto no âmbito escolar 

como em outros lugares, com variações na percepção dos mesmos. 

Os resultados também demonstram que tanto diretores quanto os 

professores reconheceram que os acidentes podem acontecer e acontecem no 

ambiente escolar, desde os mais leves quanto os mais graves. Houve variação no 

relato sobre a frequência dos acidentes, porém boa concordância em relação ao 

local (pátio) e ao momento (intervalo). Os dados, porém, não podem ser 

confrontados com relatos escritos, pois não existem registros sistematizados das 

ocorrências. Provavelmente o registro sistemático dos acidentes sirva de base para 

uma melhor percepção dos acidentes e de sua freqüência. Houve a percepção de 

que pessoas da comunidade escolar podem atuar em atividades de prevenção de 

acidentes e também que pessoas de outras instituições, como, por exemplo, 

profissionais da saúde são desejados para ações deste tipo. Uma maior 

aproximação entre o setor saúde e o setor educação é desejável para a real 

promoção de saúde no ambiente escolar. 
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Poucos relatos de atividades de prevenção anteriores a esta pesquisa foram 

feitos e, do mesmo modo, poucas atividades parecem estar programadas para 

realização futura. No entanto, as poucas ações que existem poderão ser utilizadas 

por pesquisadores para prevenção dos acidentes e talvez aplicadas em outras 

escolas. Não há sistematização do atendimento da criança acidentada, com auxílio 

de quem estiver mais próximo do acidente. Isto sugere que as ações educativas 

devam ser realizadas com toda a comunidade escolar, incluindo funcionários, 

alunos e corpo docente. Afinal, o atendimento adequado do acidentado pode fazer 

a diferença entre a sobrevida e a morte do mesmo. 

A literatura utilizada em sala de aula contribui pouco para a abordagem do 

tema com os alunos. O tema fica restrito apenas a matéria Ciências, com ausência 

em diversas séries e, quando presentes, estão localizados nos finais dos livros na 

maioria dos textos. Seria interessante a realização de mais estudos sobre este 

aspecto, pois, apesar de contemplados nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a 

prevenção de acidentes e a promoção de saúde parecem ainda não estarem 

adequadamente apresentadas pelos livros didáticos. Os diretores e professores 

relataram a importância da orientação no processo de prevenção dos acidentes, 

com indicação dos professores de diversas atividades desejáveis para a 

capacitação (palestras, uso de vídeos educativos, campanhas, folhetos). Seria 

interessante a elaboração de materiais educativos pelas comunidades acadêmicas e 

sociedades de especialidades, entre outros segmentos da sociedade, para auxiliar 

as comunidades escolares no trabalho de prevenção de acidentes. 

Estudos semelhantes em outras populações podem contribuir para um 

melhor diagnóstico da situação atual da formação e capacitação dos professores 

em relação aos acidentes infantis e pesquisas com os professores, diretores e 

demais membros da comunidade escolar podem disseminar conhecimentos e 

modificar atitudes em relação ao tema. Pesquisas e atividades de prevenção 

também poderiam ser realizadas nos cursos de magistério e de licenciatura, pois 

há uma carência na formação dos professores em relação ao tema. Se for 

considerada a grande permeabilidade da rede escolar em todo o país, o alcance que 

a informação passada na escola pode chegar. 
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Seria desejável desenvolver novas pesquisas, visando à efetivação da 

proposta da Escola Promotora de Saúde e à melhoria da qualidade de vida da 

população, com possível redução da mortalidade das crianças na faixa etária 

escolar. 
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