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INTRODUÇÃO: Pode-se definir os primeiros socorros como cuidados imediatos que são prestados
para a vítima de acidentes ou mal súbito, de forma rápida, a fim de manter as funções vitais e evitar
o agravamento das condições até a chegada da assistência médica ou remoção da vítima para um
serviço de atendimento especializado (SAMU, 2013). As escolas têm um alto índice de acidentes,
necessitando assim, uma boa intervenção e capacitação dos professores, garantindo desta forma, um
ambiente escolar mais seguro (CONTI & ZANATTA, 2014). Tendo em consideração este contexto,
a educação em saúde e a capacitação dos professores pode ser essencial para o aprimoramento do
cuidado, melhorando o desfecho do acidente. As escolas e os professores têm um papel importante
na promoção da saúde e na prevenção de doenças e acidentes entre crianças e adolescentes, pois são
os primeiros a terem contato com a vítima na prestação do primeiro atendimento na escola (SILVA
et al, 2017). A vista disto, o objetivo deste estudo é capacitar os professores de uma escola particular
de ensino fundamental no município de Flores da Cunha com o intuito de promover os primeiros
socorros no âmbito escolar, levando em conta as principais ocorrências neste ambiente. MATERIAL
E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão bibliográfica, para a composição de oficina de Primeiros
Socorros elaborado no contexto da disciplina Cuidados de Enfermagem ao Paciente Crítico do curso
de Enfermagem na instituição Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG. Para a coleta de dados
foram utilizadas as bases de dados: SCIELO, Pubmed, Ministério da Saúde, Guidelines e revistas de
enfermagem online. Após a elaboração da oficina e preparo das alunas, uma capacitação em primeiros
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socorros foi ofertada aos profissionais da instituição de ensino. RESULTADOS E DISCUSSÕES:
O grupo de quatro alunas sob orientação da professora orientadora, esteve em uma escola de ensino
fundamental privada na cidade de Flores da Cunha - Rio Grande do Sul, no sábado do dia 26 de
outubro de 2019 com a presença de seis professoras do corpo docente, das 9:00 às 10:30. Foram
abordados assuntos relacionados aos primeiros socorros pertinentes ao dia a dia da escola como
fraturas, entorses, luxações, engasgo, síncope, crises convulsivas e parada cardiorrespiratória. Esses
assuntos foram tratados de forma lúdica e ilustrativa, com a interação das professoras e das
acadêmicas do curso de enfermagem, juntamente com a orientadora do trabalho. Durante a
capacitação, as professoras puderam esclarecer dúvidas sobre os assuntos abordados, da mesma forma
participando ativamente de simulações de atendimento. Ao final da capacitação foram abordados
outros assuntos relacionados à acidentes, como queimaduras, febre, choque elétrico e traumas.
CONCLUSÃO: Com o presente trabalho, podemos constatar a carência de informações referente
aos assuntos abordados, visto que as práticas populares tidas como corretas permanecem impregnadas
no cotidiano dos cidadãos. Desta forma, percebe-se que a prática foi de grande valia para o
aprendizado das professoras que participaram ativamente, pois resultará em redução de agravos a
saúde das possíveis vítimas. Sugere-se a educação continuada em saúde, promovendo novas
capacitações aos profissionais da educação, assim como o incentivo a participação ativa,
influenciando positivamente no grau de conhecimento desses educadores.
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