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1. RESUMO  

O presente trabalho tem por objetivo a implantação de uma unidade interna de 

primeiros socorros no campus II do Centro Universitário de Jaguariúna, na cidade de 

Jaguariúna, interior do estado de São Paulo, a fim de em casos de acidentes evitar o 

agravamento da condição de saúde da vítima, até que providenciado atendimento de 

equipe especializada. Propõe-se uma pesquisa-ação técnica, seguindo o esquema de 

ciclo de quatro fases, conhecido como roda de Deming ou Plan-Do-Check-Act (PDCA). 

O levantamento bibliográfico realizado até o momento, assim como o levantamento de 

dados institucionais, demonstra que uma unidade adequada e segura se faz 

fundamental nas instituições de ensino superior, principalmente no que diz respeito à 

prestação de primeiros socorros a vítimas de agravos à saúde. Ademais, justifica-se a 

realização do projeto na instituição, devido ao grande número de pessoas circulantes 

no Campus, as quais estão predispostas a ocorrência de um agravo à saúde a qualquer 

instante, fazendo com que sejam necessários recursos materiais e humanos suficientes 

para garantir a agilidade e qualidade nos cuidados primários. 
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2. INTRODUÇÃO 

Primeiros socorros são os cuidados primários que devem ser prestados com 

agilidade e imediatamente a uma pessoa que se encontra em perigo com a sua vida, 

vítima de um acidente ou mal súbito. Esse atendimento deve manter o controle das 

funções vitais da vítima até a chegada de uma assistência especializada e qualificada, 

e desse modo, evitar o agravamento das condições de sua saúde (BRASIL, 2003).   

Especificamente tratando-se do Centro Universitário de Jaguariúna, justifica-se a 

realização do projeto, o fato de ter um grande número de estudantes matriculados, 

sendo que no primeiro semestre do ano de 2018 foram contabilizados 5984 (cinco mil 

novecentos e oitenta e quatro) estudantes no Campus II, o qual frequentam diariamente 

(segunda a sexta feira), além de ser cenário de eventos institucionais, como o “UNIFAJ 

Aberta”, que acontece anualmente com um público de aproximadamente 6 mil pessoas. 

Além disso, constatou-se uma carência de recursos materiais e profissionais treinados 



para o atendimento primário, e essa ausência pode impactar diretamente no tempo e no 

risco de agravamento das condições de saúde dos indivíduos. 

 

3. OBJETIVO  

Este projeto tem como principal objetivo propor a instalação de uma unidade de 

primeiros socorros no Campus II do Centro Universitário de Jaguariúna para o primeiro 

atendimento de saúde principalmente a vítimas de acidentes, mal súbito ou em perigo 

de vida. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

Com esta pesquisa através de levantamentos de dados documentais e consultas 

bibliográficas, será possível constatar a importância de ter uma unidade adequada e 

segura para a prestação de primeiros socorros a vítimas de agravos agudos à saúde. 

No Brasil, é legalmente estabelecido que as empresas disponham de um serviço 

com a finalidade de primeiros socorros, integrando-se principalmente, ao que dispõem 

as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, vinculadas à Consolidação 

das Leis do Trabalho, em especial a NR 07, com publicação em 1978 – Programa de 

Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) que diz que “todo estabelecimento 

deverá estar equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros, 

considerando-se as características da atividade desenvolvida e manter esse material 

guardado em local adequado, e aos cuidados de pessoa treinada para esse fim”.  

 

5. METODOLOGIA 

Propõe-se uma pesquisa-ação técnica, seguindo o esquema de ciclo de quatro 

fases, conhecido como roda de Deming ou Plan-Do-Check-Act (PDCA), sendo elas: 

identificação das situações iniciais; projetação da pesquisa e das ações; realização de 

atividades previstas; avaliação de resultados obtidos (TRIPP, 2005). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) institucional, contabilizou um 

total de 16 acidentes com funcionários/alunos o que correspondem a um total de 162 



dias perdidos, acredita-se que as quantidades de ocorrências possam estar 

subnotificadas, dado que, os critérios para contabilização da CIPA são a partir de 

relatos e contabilizados em planilhas do Excel. 

Elaboração de um projeto arquitetônico que ocorrerá em parceria com o curso de 

arquitetura e orçamento de recursos necessários para implantação da unidade de 

pronto socorro; 

Coleta de dados de embasamento científico que justifiquem a necessidade de 

elaboração do projeto. 
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