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RESUMO 

Lesões traumáticas decorrentes de acidentes são comuns no ambiente 

esportivo, tanto nas modalidades individuais como nas coletivas. De fato, a 

necessidade e ação, de socorro são fundamentais para a proteção da vítima. Sendo 

assim, a predisposição, informação e conhecimento prévio são características 

essenciais para o atendimento do socorrista. Destarte, o presente estudo tem como 

objetivo informar e auxiliar no conhecimento prévio e raciocínio lógico de Professores 

de Educação Física, Instrutores e Personal Trainers de academias e clubes, no que 

se refere às condições de urgências traumáticas em primeiros socorros, a partir de 

um material ilustrativo e interativo. O estudo de caráter exploratório foi desenvolvido a 

partir de um material educativo, cartilha e ilustrativos educativos focados em primeiros 

socorros. Com efeito, o presente visa assegurar a eficácia na ação do profissional em 

prestar o primeiro atendimento à vítima da maneira mais ágil e coerente possível, 

evitando assim maiores transtornos. 

 

INTRODUÇÃO 

 Pode - se afirmar, com Silva (1998), que a prática de exercícios físicos, se bem 

orientada, é a que menos conduz acidentes. Contudo, nem por isto deixa de ser 

imensa a responsabilidade dos que atuam nesta área. Conseguintemente, é crescente 

o número de pessoas que buscam academias de musculação e ginástica com o 

objetivo de desenvolver programas em virtude das vantagens, a curto e longo prazo, 

que estas práticas proporcionam. Desse modo, desenvolver atividades com indivíduos 

não saudáveis, ou, ainda, com atletas de alto rendimento, muitas vezes ocasiona a 

esse praticante alcançar o seu limite físico. Assim, mesmo que o exercício seja bem 

elaborado, planejado e orientado, qualquer erro por parte do profissional ou mesmo 

do aluno/atleta pode ser fatal. Todavia, a predisposição, informação e conhecimento 

prévio devem ser valorizados e ampliados por meio de cursos de formação aos 

socorristas – para favorecer o bem - estar das pessoas à volta – afim de que saibam 

o que devem fazer em situações de riscos iminentes. Conforme afirmação de 

Thygerson (2002, p.8), compreendemos que “ É melhor saber primeiros socorros e 

não precisar do que precisar e não saber ”. Desse modo, têm - se experimentado, nos 

dias atuais, a vivência de um período caracterizado pelas transformações que 

acompanham as tecnologias de informação e comunicação (TIC). Segundo Belloni 

(s/d apud VOLPATO, 2009) os meios de mídias estão cada vez mais sendo aceitos 



pela população como meios de informação e de aprendizagem, tornando - se 

preponderantes na formação da socialização do sujeito. Assim sendo, acaba sendo 

imperativo adotar os TIC nos diversos âmbitos em que se faz presente a necessidade 

de se olhar mais de perto para a questão dos primeiros socorros. Isto posto, o presente 

estudo tem por objetivo criar uma ferramenta tecnológica. Tal ferramenta, visa ser 

direcionada a pessoas que praticam e ensinam Exercícios Físicos com modelo de 

passo a passo de fácil leitura, algo que possibilita a busca do conhecimento de 

procedimentos, bem como de condutas e informações sobre primeiros socorros. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O estudo de caráter descritivo analítico qualitativo foi divido em duas etapas: 

na primeira etapa foi desenvolvido um aplicativo, uma ferramenta tecnológica com o 

objetivo de ser utilizado em aparelhos eletrônicos – smartphones, tablets e 

computador. O aplicativo contém informações básicas exploratórias relacionadas ao 

tema de Primeiros Socorros (procedimentos de identificação e avaliação da 

ocorrência, e da (s) vítima (s)). A criação desse aplicativo de aprendizagem teve como 

objetivo sustentar o ensino de primeiros socorros no ambiente esportivo. Desse modo, 

possuirá como apoio a plataforma de ambiente virtual moodle (ambiente de 

aprendizagem dinâmico orientado a ambientes modular), que pode ser acessado por 

qualquer aparelho conectado à internet. O aplicativo foi disponibilizado inicialmente 

para testes, na instituição privada, Centro Universitário Ítalo Brasileiro - UNIÍTALO de 

São Paulo – SP, onde são ministrados cursos superiores e pós-graduação, à distância 

e presencial. Hoje, o Centro Universitário conta com 34 cursos, na área da saúde, 

humanas, exatas e tecnologias, e foram testados pelos alunos do curso superior de 

Análise e Desenvolvimento de Sistema (ADS), por se tratar de um aplicativo, e pelo 

curso superior de enfermagem – este por ser da área da saúde. O sistema de 

gerenciamento do aplicativo foi elaborado com aplicações da internet/intranet, além 

de ser hospedado em um servidor, e acessado via web. O aplicativo se apresenta de 

forma facilitada e simples, fornecendo ao educador ou ao aluno os ofícios e ações que 

venham concluir suas atividades presentes. O aplicativo foi avaliado através de um 

questionário, apresentado abaixo, com dez questões. 

 

 

 



REVISÃO DE LITERATURA 

 

Os primeiros socorros referem-se ao atendimento temporário e imediato de 

uma pessoa que está ferida ou que adoece repentinamente (HAFEN et al.,2002). 

 Segundo Novaes e Novaes (1994), primeiros socorros é o tratamento inicial 

aplicado a uma pessoa acidentada ou portadora de mal súbito antes da chegada de 

um médico ou profissional especializado, objetivando a manutenção de sua 

integridade física. 

Conforme Brasil (2003), o objetivo dos primeiros socorros, sejam eles em 

qualquer ambiente, é manter as funções vitais da vítima funcionando, isto é, mantê-la 

viva, e todos os cuidados e procedimentos devem ser feitos com agilidade e eficiência, 

pois todo o tempo é pouco para manter uma vítima com vida – a depender de sua 

condição. 

Os primeiros socorros ocorrem por meio da aplicação de técnicas básicas, 

aplicadas com a finalidade de manter as funções vitais da vítima (HAFEN et al., 2002) 

e, segundo Gozo (2009. p. 03), geralmente são prestados ainda no local da 

ocorrência. Entretanto, “uma das chaves de sucesso no socorro, é ter certeza que sua 

"ajuda" não irá piorar o problema! (FPMAT, 2005). 

Segundo Souza (2010), ter noção de como se deve agir em situações em que 

exijam os primeiros socorros pode contribuir para ajudar muitas vidas. Diante disso, 

as tecnologias têm ganhado força como instrumentos mediadores da interação 

humana (FRANCO, 2013). 

Conquanto, as tecnologias digitais, possivelmente têm contribuído para 

mudanças em algumas práticas sociais como a comunicação, a socialização, a 

organização, a mobilização e a aprendizagem. (COLL, & MONEREO, 2010). 

O termo Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC – é o mais comum 

para se referir aos dispositivos eletrônicos e tecnológicos, incluindo-se computador, 

internet, tablete e smartphone. Como o termo TIC abrange tecnologias mais antigas 

como a televisão, o jornal e o mimeógrafo, pesquisadores têm utilizado o termo Novas 

Tecnologias para se referir às tecnologias digitais (KENSKI, 1998) ou Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação – TDIC – (BARANAUSKAS & VALENTE, 

2013). 

 A construção desse objeto de aprendizagem tem como importância a utilização 

da tecnologia como método inovador e criativo, conseguido assim, levar o 



conhecimento para aluno/professor, tornando-os, desse modo, pessoas mais 

competentes (ANDERSON et al, 2001). Seguindo esse raciocínio, o aplicativo em 

formato de cartilha ilustrativa eletrônica – com conteúdo de avaliações primárias e 

segundarias em primeiros socorros – pode ter acesso de qualquer aparelho com 

conexão à internet, e tem como importância levar o conhecimento ao usuário, ao 

passo que possibilita habilidades de reação no caso de uma ação real de primeiros 

socorros. 

 Como a maioria das pessoas dispõem cada vez mais de telefones ou tablets 

pessoais para seu uso cotidiano, percebeu-se como uma boa alternativa o uso de um 

aplicativo que conseguisse integrar necessidade e praticidade como recurso de 

tecnologia que auxilia em primeiros socorros. Com efeito, os aplicativos, além do fator 

econômico, proporcionam uma experiência cheia de detalhes, que poderão aproximar 

o aluno/usuário da realidade. De fato, o aplicativo engendra uma ação que não 

acarretará riscos ao aluno/usuário. Assim sendo, haver-se-á possibilidade de 

permissão de escolha, definição e resolução de um problema, por mais próximo que 

seja do real, sem provocar stress (DAL SASSO E SOUZA, 2006). 

 

DISCUSSÃO 

 

Fonte Objetivo Metodologia Resultados 

CORREIA e 

SANTOS, 2013 

Analisar a importância 

da TIC na Educação a 

Distância (EAD) do 

Ensino Superior. 

Os objetivos 

específicos são: (a) 

realizar um resgate 

histórico da 

transformação da 

sociedade até a era 

tecnológica; (b) 

verificar indicadores 

que demonstram o 

crescimento da 

Educação a Distância 

A metodologia usada 

no estudo foi uma 

pesquisa bibliográfica 

de caráter exploratório-

descritivo. Sendo que o 

tratamento dos dados 

se deu de forma 

qualitativa, por meio de 

interpretações dos 

apontamentos dos 

especialistas do te 

racterizada como uma 

versão 

computadorizada ma, 

procurando atender aos 

Os resultados 

obtidos, 

demonstraram que 

existe sim, uma 

suma importância 

das TICs na 

Educação a 

Distância (EAD) do 

Ensino Superior. 

Pois a tecnologia é 

muito importante 

para o 

desenvolvimento do 

País, conforme 



(EAD) em IES; e (c) 

identificar importantes 

desafios na Gestão das 

TICs no Ensino 

Superior a distância. 

objetivos destacados 

inicialmente. 

mostrados nos 

estudos. 

FALKEMBACH, 

2005 

O seu objetivo geral é: 

ensinar a desenvolver 

um material educativo 

digitai, realizar a 

construção de modelos 

através de storyboard e 

fazer a implementação 

através de sistemas de 

autoria. 

A metodologia utilizada 

foi mostrar passo a 

passo de todos os 

processos de 

desenvolvimento do 

material educativo 

digital, onde 

referenciaram os 

recursos e ferramentas 

apropriadas para a 

realização do projeto. 

O resultado foi a 

criação de um 

manual que ensina 

um aluno jovem 

aprendiz a 

desenvolver um 

material educativo 

digital. 

VALENTE, 

2015 

O seu objetivo geral é 

:apresentar uma visão 

“ponto de vista” que 

descrevem diferentes 

avaliações de 

qualidade de software 

Educacional. 

Ca dos métodos 

tradicionais de ensino, 

pois permite a 

introdução nas escolas 

sem provocar muitas 

mudanças, verificamos 

que cerca de 80% dos 

programas utilizados 

não passaram por 

pesquisa de campos. 

O método 

computadorizado 

dos métodos 

tradicionais de 

ensino não muda o 

ambiente, não muda 

a mentalidade de 

quem produz o 

material didático e 

não muda a 

mentalidade de 

quem o utiliza. 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 

 

 A construção desse objeto de aprendizagem tem como importância a 

tecnologia e vem sendo utilizada como método inovador e criativo, conseguido assim, 

levar o conhecimento para o todo. Seguindo esse raciocínio o aplicativo em formato 

de cartilha ilustrativa eletrônica, com conteúdo de avaliações primárias e segundarias 

em primeiros socorros, podendo ter acesso de qualquer aparelho com conexão à 

internet tem como importância levar o conhecimento ao usuário, possibilitando 

habilidades de reação no caso de uma ação real de primeiros socorros. 

 

 

 Como a maioria das pessoas dispõem cada vez mais de telefones ou tablets 

pessoais para seu uso cotidiano, vimos como uma boa alternativa o uso de um 

aplicativo que conseguisse integrar necessidade e praticidade como recurso de 

tecnologia que auxilia em primeiros socorros. Conforme ilustrado no gráfico, questões 

2 e 3, os dados obtidos mostraram que o aplicativo apresentou uma aceitação em 

relação à facilidade de manuseio. Pois os aplicativos além do fator econômico, 

proporcionam uma experiência cheia de detalhes, que poderão aproximar o usuário 

da realidade. Ele produz uma ação que não vai provocar riscos no usuário, permitindo 

a definição e resolução de um problema, por mais próximo que seja do real, sem 

provocar stress (DAL SASSO, SOUZA, 2006). 



 

 

 Conforme o gráfico abaixo, o aplicativo obteve um ótimo resultado, perante a 

sua apresentação. Pois uma apresentação bem elaborada, leva ao interesse e a 

aprendizagem do usuário. Conforme Sá Filho e Machado (2004, p.2) o objeto de 

aprendizado apresentado com clareza a intenção e o resultado de seu uso, “objeto de 

aprendizagem tem a propriedade de, quando manipulado dentro de um contexto de 

busca de conhecimento, servir de mediação e facilitação para a formação e 

consolidação de um saber novo”. 

 

 

 

 

 Diante da pesquisa realizada 81,25% dos entrevistados, avaliaram o aplicativo 

como um excelente material de aprendizagem, em que eles utilizariam no seu dia a 

dia pois se trata de uma ferramenta útil, pratica e de fácil acesso.  



 

 

CONCLUSÃO 

 

 Ao fim desta pesquisa, há que se concluir que uma das máximas imperativas a 

salientar é a necessidade de uma maior preocupação no que tange aos assuntos de 

primeiros socorros – torna - se evidente por meio das referências dos autores 

utilizados para embasar tal ponto de vista. O que pouco nota - se é a diversidade de 

reflexões sobre a importância dos primeiros socorros. Pois, se uma pesquisa precisa 

ter o seu pano de fundo teórico bem embasado, haverá tanto mais necessidade em 

sua relevância para a realidade vivente dos indivíduos. Assim, o trabalho insere - se 

numa cultura extremamente digital – uma vez que se vive na própria Era Digital, não 

havendo outro horizonte que não a criação de uma ferramenta que possibilite a 

interação dos indivíduos, trazendo por consequência o aprendizado dos mesmos, 

pelas bases teóricas ali resumidas. Em outras palavras, numa era onde pouco se 

reflete sobre a necessidade e eficácia dos primeiros socorros, houve o debruçar sobre 

a importância de trazê-lo ( os primeiros socorros ) para a era digital, em que se está 

inserido, afim de contribuir ainda mais para a eficácia da prática de exercícios físicos 

- seja nas escolas, para alunos e professores, seja para o indivíduo que quer informar 

- se a respeito, ou seja, ainda, para a parcela da população brasileira que tem 

consumido cada vez mais o mercado de atividades físicas, sobretudo com um 

mercado mais barato e com o advento dos Crossfit’s. 
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