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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O projeto proposto tem dados comprovados de suas realização no ano de 2019 a 2022, o

mesmo segue comprovando a viabilidade das ações referidas no mesmo, para fins de

promover um ambiente mais seguros e desenvolvimento de uma consciência prevencionista

no corpo docente e discente das escolas, em todos os âmbitos, sejam elas municipais,

estaduais, federais e privadas, desse modo o projeto vai além de busca curativa e preventiva,

mas promove o cuidado dentro do ambiente escolar e também de forma extensionista,

visando ampliar e proliferar o conhecimento para além dos muros escolares.

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Implementar os primeiros socorros nas escolas do município de Apodi, Rio Grande do Norte,

Brasil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Atualizar os docentes, discentes e demais colaboradores escolares para as novas tendências

nacionais e internacionais no atendimento de primeiros socorros e suporte básico de vida.

Identificar as diversas situações de agravos por causas externas e os riscos inerentes aos

mesmos.

Aplicar corretamente manobras em casos de OVACE (ENGASGO).

Aplicar o XABCDE do trauma.

Executar imobilizações nos diversos segmentos corporais, utilizando os diferentes tipos de

ataduras.

Identificar vítimas de feridas agudas, prevenir complicações das mesmas e conter

hemorragias.

Reconhecer agentes tóxicos e venenosos, sinais de intoxicação exógena e fazer o devido

encaminhamento.

Prestar primeiros socorros a pessoas agredidas por animais peçonhentos e animais que



podem transmitir raiva humana. Identificar a rede de atendimento.

Metodologia

O projeto de capacitação aconteceu na instituição do distrito do Córrego, a ESCOLA

MUNICIPAL ISABEL AURÉLIA TORRES NO DISTRITO DE CÓRREGO, uma capacitação de

professores (as) juntamente com os AGENTES DE SAÚDE DA UBS DO DISTRITO DE

CÓRREGO, baseado na LEILUCAS, Sancionada em 2018, a LEI nº 13.722/2018, conhecida

como lei Lucas, determina que instituições públicas e privadas da educação básica

capacitem professores e funcionários para prestar primeiros socorros. O projeto pretende

acontecer em todas as instituições do município de Apodi, Rio Grande do Norte, Brasil e ir

além dos docentes, mas também os discentes e demais colaboradores. O projeto tece seu

início no ano de 2019 e consistiu em 40% de momentos teóricos e 60% de momentos

práticos, ministrado na própria instituição pelos profissionais da Atenção Básica, core

Resgate e Secretaria Municipal de Saúde. Sendo oferecidos treinamentos para todas as

situações legais exigidas, dentre elas: engasgamento, afogamento, parada

cardiorrespiratória, convulsões, diabetes infantil, intoxicação, trauma, queda, picada ou

mordedura de animal peçonhento entre outras.

Também foram feitos cartazes e expostos em locais estratégicos, com as principais técnicas

ensinadas no curso; com o objetivo não só de trazer à lembrança informações cruciais, bem

como transmitir uma atmosfera de segurança para os alunos e funcionários. No final de cada

capacitação, também foi instruída a Instituição como montar um kit de primeiros socorros.

Resultados

Ao todo foram capacitados 13 (treze) alunos (as), nas quais: 04 membros do corpo docente

da escola municipal Isabel Aurélia torres no distrito de córrego; 05 discentes; e 05 agentes de

saúde da Unidade Básica de Saúde do distrito de córrego; os membros do corpo docente da

instituição de ensino, todas concluíram de forma condizentes, com aproveitamento dentro do

proposto deste projeto, atendendo as exigências e propósitos estipulados.

Na oportunidade também foram capacitados agentes de saúde da UBS do distrito de córrego,

que atenderam as especificações e no contexto exigido dentro da proposta projeto.

Foi possível realizar a Prevenção de óbitos evitáveis; o Cumprimento de exigência legal (lei

federal) e evitar processos relacionados ao não cumprimento da mesma; Segurança na

manutenção da integridade física e emocional dos alunos; Diminuição de sequelas diante de

um acidente /incidente; Divulgação da certificação em mídias para captação de alunos;

Manutenção dos alunos já inseridos na Instituição, anulando o risco de desistência/evasão

para uma instituição devidamente certificada.

Conclusões

Ao final do curso o corpo docente e discente das instituições assistidas pelo projeto, foi capaz



de: prestar os primeiros socorros a pessoas vítimas de agravos por causas externas e

acometidas de mal súbito, em ambiente não hospitalar, encaminhando-as adequadamente

aos locais de atendimento de saúde.

Os cursos para estas situações de emergência devem apresentar conteúdo condizente com

a natureza e faixa etária do público atendido pela escola ou estabelecimento de recreação.

Também é responsabilidade das instituições dispor de kits de primeiros socorros, conforme

orientação. O objetivo é que os profissionais que constantemente lidam com crianças tenham

a capacitação necessária para atuar em situações de emergência e evitar que mais casos

como o de Lucas aconteçam. Todo o trabalho foi realizado, dentro das especificações

técnicas das diretrizes básicas da educação, atendendo toda as necessidades da realidade

escolar e dentro das limitações de cada participante.

Palavras-Chave

Primeiros Socorros, Escolas, promoção da saúde.
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