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1. RESUMO 

  Lesões traumáticas decorrentes aos acidentes são comuns para o ambiente 

escolar. A necessidade de ação de socorro é fundamental para a proteção da vítima. 

A característica fundamental do socorrista é pré-disposição, informação e 

conhecimento prévio. O presente estudo tem como objetivo identificar o 

conhecimento prévio e raciocínio lógico de professores de escolas do ensino 

fundamental e médio, relacionado às condições de urgências traumáticas em 

primeiros socorros, a partir de um material ilustrativo. O estudo de caráter 

exploratório foi desenvolvido a partir de um material educativo, cartilha ilustrativa 

educativa em primeiros socorros. Participaram do estudo professores de Educação 

Física e Pedagogos que foram avaliados a partir das seguintes condições de 

conhecimento: identificação do trauma e da lesão, identificação correta do 

procedimento de primeiros socorros e tempo de organização lógica das 

identificações.  Os resultados preliminares do estudo não apresentam consistência e 

robustez para alguma análise e fechamento da pesquisa até o presente momento. 

Espera-se que diante da temática e da vivência professores de Educação Física 

apresentam melhor desempenho quando comparados a pedagogos.  

Palavra chave: primeiro socorro; ambiente escolar; cartilha educativa. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Os primeiros socorros nos traumas são procedimentos pré-hospitalares, que 

tem como objetivo identificar fatores que ofereçam riscos, intervindo no agravamento 

de lesões traumáticas, visando garantir a estabilidade, segurança e conforto da 

vítima (FLEGEL, 2008). 

Minozzo, Ávila (2006), confirmam que crianças e adolescentes estão mais 

sujeitos a acidentes dentro do ambiente escolar, pois é na escola que elas passam a 

maior parte de seu tempo, sendo assim apontada à escola como o local que tem a 

maior frequência de acidentes na infância, o professor como uma figura importante 

no ambiente escolar passa a ser fundamental seu conhecimento para atuar na 

prevenção de acidentes e situações que necessitem de um pré-atendimento, uma 

vez que esses procedimentos possam evitar acidentes indesejáveis.  

“O destino do traumatizado está nas mãos de quem faz o primeiro curativo.” 

Sem dúvida independente da gravidade do trauma é importante o socorrista seguir 

uma sequência, lógica, segura e organizada, tendo sempre em mente o 



conhecimento e a competência de promover segurança a sua vítima, acionar o 

socorro e fazer um transporte de maneira adequada (NAEMT, 2011). 

 

3. OBJETIVO 

O presente estudo tem como objetivo identificar o conhecimento prévio e 

raciocínio lógico de professores de escolas do ensino fundamental e médio, 

relacionado às condições de urgências traumáticas em primeiros socorros, a partir 

de um material ilustrativo. 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo de caráter exploratório foi desenvolvido a partir de um material 

educativo, cartilha ilustrativa educativa em primeiros socorros. Participaram do 

estudo 40 professores, sendo 20 professores Educação Física e 20 professores 

Pedagogos que lecionam para turmas do ensino fundamental e médio. 

Inicialmente foi apresentado aos professores participantes do estudo imagens 

de um material ilustrativo educativo, de lesões traumáticas e procedimentos de 

primeiros socorros. Os professores foram orientados a descrever qual o tipo de lesão 

traumática identificada na imagem, qual o procedimento estava sendo realizado na 

imagem e qual procedimento deveria ser realizado para cada uma das lesões. Para 

tanto foi avaliado o conhecimento prévio das tarefas, o raciocínio lógico para o 

procedimento e a lesão e o tempo de execução da tarefa. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Estudos mostram que a maior parte das crianças acidentadas em escolas só 

recebe o primeiro atendimento ao chegar num pronto-socorro, devido à falta de 

conhecimento do professor em relação à maneira de como ele deve atuar diante de 

situações que necessitem dos primeiros socorros (ANDRADE, OLIVEIRA, 2007).  

O trauma é derivado de um impacto ou colisão, gerando transferência de 

energia mecânica transmitida ao corpo (NAEMT, 2011). 

 As lesões musculoesqueléticas podem apresentar diversos traumas, 

entretanto não se pode deixar levar somente pelo que esta visível, porque esses 

tipos de lesões dificilmente ocasionam a morte da vítima, o indivíduo acidentado 

deve ser olhado como um todo, de maneira que investigue a existência de possíveis 



lesões secundárias as quais podem causar risco de vida. As estáticas mostram que 

mais de 85% dos traumas acontecem nos membros que possuem mobilidade, 

porém os traumas devem ser detectados imediatamente para que possam ser 

aplicados os procedimentos adequados, podendo assim evitar o agravamento das 

lesões e possíveis distúrbios fisiológicos (FRANCO, MUSAFIR, 2001). 

A cartilha educativa tem sido empregada com bastante frequência como 

material didático pedagógico, uma vez que o material tem um poder informativo 

importante no processo ensino aprendizagem (PASCHOAL et al 2007; REIS et al. 

2010).  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares do estudo não apresentam consistência e 

robustez para alguma análise e fechamento da pesquisa até o presente momento. 

Espera-se que diante da temática e da vivência professores de Educação Física 

apresentam melhor desempenho quando comparados a pedagogos. 
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