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INTRODUÇÃO: Os primeiros socorros referem-se ao atendimento temporário e imediato de uma
pessoa que está ferida ou que adoece repentinamente. Também incluem reconhecer condições que
põem a vida em risco e tomar as atitudes necessárias para manter a vítima viva e na melhor
condição possível até que se obtenha atendimento médico. Os primeiros socorros não substituem o
médico ou o enfermeiro, na verdade, um dos principais fundamentos dos primeiros socorros é a
obtenção de assistência médica em todos os casos de lesão grave. As situações de emergência
ocorrem com certa frequência e exigem uma atuação rápida. No entanto, quando acontecem, as
reações são as mais diversas, pois algumas pessoas não se manifestam porque não sabem que fazer,
enquanto outras, sabendo ou não o que fazer permanecem estáticas, paralisadas pelo pânico ou pelo
medo, incapazes de tomar qualquer atitude. Outras, ainda, reagem corajosamente e enfrentam a
situação, mesmo desconhecendo a melhor forma de fazê-lo, podendo assim provocar novas lesões
no acidentado. 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 ministrar os primeiros socorros, procurando, assim, evitar as
complicações decorrentes de procedimentos inadequados, o que pode garantir a melhor evolução e
prognóstico das lesões. O objetivo do estudo foi O objetivo deste trabalho foi elaborar uma Cartilha
Eletrônica, constando orientações para Primeiros Socorros na Escola e disponibilizá-la às escolas da
cidade de Nova Roma do Sul-RS e Caxias do Sul-RS. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de
um relato de experiência, proveniente da Atividade Prática Supervisionada, sobre a realização de
uma Cartilha Eletrônica, constando orientações para Primeiros Socorros na Escola, realizada por
acadêmicas do Curso de Enfermagem, da disciplina de Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem.
Este trabalho foi desenvolvido inicialmente através de pesquisas bibliográfica sobre a temática
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Primeiros Socorros na Escola. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Após levantamento do material,
elaborou-se a cartilha eletrônica, abordando os principais acidentes que acontecem na escola e os
primeiros socorros a serem prestados. Na sequência, foi encaminhada a mesma, por e-mail, às
representantes de três (03) escolas de Nova Roma do Sul- RS, e para mais oitenta e seis (86) escolas
municipais da cidade de Caxias do Sul- RS, sendo que das escolas que retornaram o e-mail, o
parecer foi positivo, reforçando que o material seria útil para o manejo de tais situações no dia-adia. CONCLUSÃO: Após a realização deste estudo, entende-se que o objetivo foi alcançado, pois
o retorno das escolas envolvidas foi positivo quanto ao uso do material, no cotidiano das atividades.
Assim, essa cartilha digital poderá servir como guia para a prática dos primeiros socorros, pois
apresenta um conjunto de informações e técnicas sobre as formas de agir em situações de
emergência, mostrando como prestar o primeiro atendimento a vítima.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Código Penal Brasileiro: Decreto-lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940. São Paulo:
Saraiva, 2002. art.135.
KARREN, K. J; HAFEN, B.Q; LIMER, D; MISTOVICH, J.J. Primeiros Socorros para
Estudantes; [tradução patrícia Fonseca Pereira e Douglas Arthur Omena Futuro]. —10. Ed.—
Barueri, SP: Manole, 2013.
PREFEITURA MUNICIPAL/ SECRETARIA DA SAÚDE. Manual de prevenção de acidentes e
primeiros
socorros
nas
escolas
–
São
Paulo,
2007.
Disponível
em:
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/secretarias/saude/crianca/0005/Manual_Prev_Acid_PrimS
ocorro.pdf . Acesso em 17 de maio de 2017.
SILVEIRA, M. B. S. Apostila primeiros socorros à criança na escola – Dra. Maria Beatriz
Silveira Schmitt Silveira / Coordenadora SAMU do Vale de Itajaí e Coordenadora Médica
UNIMED de Blumenau – 2011.

Caxias do Sul – RS, de 02 a 04 de outubro de 2017

70

