ABORDAGEM DE ENFERMAGEM EM PRIMEIROS SOCORROS NA ESCOLA:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
LAZZARIN, Daiane Campos 1
SOUZA, Rafaela Leones de 2
MALAVASI, Veronica Boldrini 3
VIANA, Teresinha Cícera Teodoro 4
SILVA, Marcelio Viana da 5
RESUMO
Qualquer criança está sujeita, em âmbito escolar, às mais variadas situações que podem
suscitar um acidente, ou até mesmo à ocorrência de um mal súbito. Se citarmos episódios nas
quais a prática de atividade física, em creches, parques e, principalmente, escolas, chegará ao
resultado de que o risco de acidentes intensifica ainda mais. O estudo tem como objetivo
descrever o resultado da aplicação de um questionário sobre atendimento de primeiros
socorros infantis elaborados pelos acadêmicos do curso de Enfermagem com professores da
creche. Trata-se de um estudo descritivo, na modalidade de relato de experiência, resultante
de uma atividade pratica da disciplina de Enfermagem Pediátrica. O questionário avaliou
entre os professores a informação a respeito dos principais tipos de acidentes ocorridos em
ambiente escolar, tendo como respostas, arranhões, hematomas, quedas e trombadas,
perguntou-se sobre as ações realizadas mediante acidentes ocorridos, onde 50% dos
professores responderam que seria o auxilio a criança e a comunicação à direção da creche
com os pais, e 50% não souberam responder; a questão sobre a necessidade de socorro
especializado, 100% dos professores apontou como corpo de bombeiros sendo a primeira
opção; ao avaliar o conhecimento sobre engasgamento e fratura após queda de uma criança,
no qual 75% relatando não saber o que fazer e 25% referiram ter tido uma palestra sobre tal
tema. A respeito de traumatismo craniano e convulsão, alguns professores responderam de
forma superficial sobre o assunto. Na identificação de parada cardiorrespiratória, 100% dos
professores não souberam responder sobre o que foi perguntado. É nesse contexto que se
torna importante o conhecimento sobre primeiros socorros entre professores, diante do
exposto ressalta-se a importância de capacitar, os professores de creches públicas para que
possam atuar como socorristas de vítimas em situação de urgência e emergência tanto no
ambiente escolar como em outros ambientes extra-hospitalares.
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