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RESUMO: Tendo em vista o aumento progressivo do número de acidentes que 
acontecem cotidianamente nos mais variados lugares, o ensino de primeiros 
socorros ainda é pouco difundido prevalecendo o desconhecimento sobre o tema. 
Primeiros socorros são os primeiros atendimentos prestados a uma vítima no local 
do acidente. Este trabalho objetiva relatar experiência de acadêmicos de 
enfermagem, integrantes do projeto de extensão e professora coordenadora do 
Programa de Treinamento em Primeiros Socorros para a Comunidade a respeito do 
ensino de primeiros socorros através de palestras, cursos, seminários e oficinas. 
Metodologia: os encontros preparatórios ocorrem na faculdade de enfermagem – 
UFPel uma vez por semana, a cada encontro são realizadas palestras, 
apresentações orais e apresentações práticas através de dramatizações com 
simulação de acidentes e atendimento em primeiros socorros. Depois de treinados 
os alunos estão aptos para atender a comunidade quando esta solicita os 
treinamentos com data e local acordados com grupo. Os integrantes do projeto 
participam de eventos, apresentações em CIC, CEC e apoio nestes e em outros 
eventos assim como pesquisa. Resultados: Temos treinado diversos grupos e 
pessoas da comunidade, entre eles vários cursos da universidade como odontologia, 
agronomia, medicina veterinária, engenharia madeireira assim como trabalhadores 
da saúde, escolas municipais, estaduais e técnicas e comunidade em geral, obtendo 
assim, um retorno positivo no aprendizado através de feedback ou de instrumentos 
de avaliação empregados ao final de cada atividade. Conclusões: Concluímos que o 
ensino-aprendizagem de primeiros socorros se faz imprescindível uma vez que estes 
conhecimentos podem salvar a vida de uma pessoa que sofreu qualquer tipo de 
agravo a sua saúde. Com a inserção dos alunos no projeto estamos proporcionando 
um aprendizado que certamente vai repercutir na qualidade da saúde da população 
e na qualidade da formação dos nossos educandos, além de levar o conhecimento 
da academia para fora dos muros da universidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ação pretendida propõe ministrar um minicurso sobre primeiros socorros 

e como objetivo geral, oferecer um minicurso de primeiros socorros para 

participantes do 35º SEURS, e objetivos específicos, realizar uma capacitação em 

primeiros socorros a respeito de parada cardiorrespiratória (PCR), desmaio, crise 

convulsiva, asfixia e hemorragias. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

O minicurso será composto por dois momentos: parte teórica na qual 

serão ministrados os assuntos através de recurso audiovisual levando um tempo 

médio de 15 minutos para cada tema, após será apresentada a parte prática através 

de simulação de acidentes. Os participantes então serão divididos em grupos de no 

máximo 8 pessoas e serão treinados em 6 estações(PCR, asfixia, desmaio, 

hemorragias e crise convulsiva), nas quais os grupos após treinados intercalam nas  

estações até que todos tenham sido treinados em todas as estações práticas. Os 

recursos humanos serão a professora coordenadora e 1 estudante,  sendo este o 

monitor do projeto. Recursos materiais: 1 manequim simulador de PCR adulto e 

infantil, 1 manequim anatômico, gazes, compressas e ataduras (da Faculdade de 

enfermagem/UFPel) . O número de participantes do minicurso será de no máximo 40 

pessoas. 
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Figura 01 – Manequim de Pratica Anatômico 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Figura 02 – Simulado Realizado pelo Projeto 

Fonte: Arquivo Pessoal 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

A análise dos resultados ocorrerá posteriormente à ação, mas faremos um 

feedback das ações apresentadas e desenvolvidas pelos participantes. Obteremos 

dados demográficos e quantitativos para posterior análise. 

 

4 CONSICONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que esta ação vai proporcionar um aprendizado 

multidisciplinar uma vez que poderá ser ministrado para todos os participantes do 

SEURS e que subsidiará o atendimento correto e de qualidade em primeiros 

socorros caso se faça necessário diante de um acidente ou agravo a saúde. Quanto 

ao projeto de extensão, esperamos obter maior visibilidade das nossas atividades e 

entendemos que este trabalho vai acrescentar uma experiência produtiva para o 

nosso aprendizado, por meio da troca de experiências. 
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