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RESUMO 
 
Diante de um acidente ou uma situação de emergência, professores e técnicos administrativos 
da educação devem estar preparados para atuar de forma rápida e eficiente nos primeiros 
socorros aos alunos. Este estudo é resultado de inquietações da autora sobre o seu papel de 
enfermeira na promoção de ensino da saúde dentro do ambiente escolar. A problematização da 
falta de capacitação daqueles à frente dos primeiros socorros ensejou a pesquisa dessa temática 
entre os servidores públicos atuantes no campus Engenheiro Paulo de Frontin, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. O objetivo geral deste estudo foi 
implantar a Educação Permanente em Saúde para os servidores da educação, partindo do mote 
dos primeiros socorros. Já os objetivos específicos, foram analisar a percepção dos profissionais 
da educação sobre a importância do conhecimento de práticas de primeiros socorros em suas 
atividades, identificar a amplitude de conhecimento deles sobre as condutas de primeiros 
socorros e elaborar um plano de Educação Permanente em Saúde viável à realidade dessa 
população estudada. A metodologia utilizada foi a pesquisa-ação com ênfase na abordagem 
qualitativa. Os dados foram coletados em três momentos, por meio de entrevista 
semiestruturada, aplicação de um questionário-teste e realização de oficinas de Educação 
Permanente em Primeiros Socorros. O questionário-teste foi utilizado para verificar e 
quantificar o conhecimento em primeiros socorros dos servidores públicos da educação. As 
entrevistas semiestruturadas permitiram examinar as percepções dos servidores quanto à 
relevância do conhecimento em primeiros socorros e, secundariamente, à qualificação do 
próprio conhecimento sobre o assunto. O tratamento e análise dos dados foram realizados por 
meio de conteúdo de Bardin para as entrevistas semiestruturadas e de estatística simples para 
os questionários-teste e análise. O estudo foi submetido à aprovação do comitê de ética em 
pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da UFF, cujo número do parecer consubstanciado 
de aprovação é 2.585.337.  Ao analisar a percepção dos servidores sobre a importância dos 
primeiros socorros para suas atuações laborais no ambiente escolar surgiram três categorias 
temáticas: Categoria 1. Precisão e eficiência para salvar vidas e garantir a sua integridade física 
e emocional no socorro básico ou em caso de emergência, Categoria 2. Um ato de 
responsabilidade e Categoria 3. Conhecimento exclusivo ao profissional de saúde. A média de 
acertos dos participantes no teste de conhecimento de primeiros socorros foi superior ao 
encontrado em estudos nacionais e internacionais, apesar das falas durante as entrevistas 
reportarem a percepção de despreparo, falta de conhecimento e insegurança em conduzir 
práticas de primeiros socorros. Como produto de pesquisa, elaborou-se um plano de Educação 
Permanente em Saúde para o campus Engenheiro Paulo de Frontin e uma sala virtual Moodle, 
e como subproduto um portfólio com a descrição e registros fotográficos das oficinas de 
Educação Permanente em Saúde. Conclui-se, que a Educação Permanente em Saúde 
representou uma estratégia eficiente para o ensino e aprendizagem dos primeiros socorros no 
cenário estudado, contribuindo para o debate da problemática de saúde no campus e na 
resolutividade da mesma.  

 

Palavras-Chave: Educação Continuada; Primeiros Socorros; Instituições Acadêmicas. 
 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In a case of an accident or a situation of an emergency, teachers and administrative servants of 
education should be prepared to give fast and efficiently first aid to students. This study is the 
result of the author's concerns about her role as a nurse in promoting health education within 
the school environment. The problematization about the lack of to capacitate in front of first 
aid prompted the research of this theme between public servants that work at the Engenheiro 
Paulo de Frontin campus of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 
de Janeiro. The general objective of this study was to implement Permanent Health Education 
for the education staff, starting from the thematic of first aid. The specific objectives were 
analyze the perception of education professionals about the importance of knowledge of first 
aid practices in their activities, identify the breadth of knowledge about first aid procedures and 
to elaborate a viable Permanent Health Education plan the reality of this studied population. 
The methodology used was action research with emphasis on the qualitative approach. Data 
were was collected in three modes, through semi-structured interviews, the application of a test 
questionnaire and the holding of Permanent Education in first aid. The test-questionnaire was 
used to verify and quantify the fist aid knowledge of public education officials. The semi-
structured interviews allowed us to examine the servants regarding the relevance of knowledge 
in first aid and, secondarily, the qualification of their own knowledge on the subject. Data 
treatment and analysis were performed using simple statistics for the test questionnaires and 
Bardin content analysis for semi-structured interviews. The study was submitted for approval 
to the Research Ethics Committee (CEP) by UFF School of Medicine, whose number of the 
approved opinion is 2.585.337. When analyzing the perception of the servants about the 
importance of first aid for their work performance in the school environment, three thematic 
categories emerged: Category 1 - Accuracy and efficiency in saving lives and ensuring their 
physical and emotional integrity in basic help or in case of emergency, Category 2 - An act of 
responsibility and Category 3 - Exclusive knowledge to the healthcare professional. The 
average success rate of participants in the first aid knowledge test was higher than that found 
in international or national studies, although the statements during the interviews reported the 
perception of unpreparedness, lack of knowledge and insecurity to conduct first aid 
practices. As a research product, a Permanent Health Education plan was prepared for the 
Engenheiro Paulo de Frontin campus in a Moodle virtual room and as a byproduct a portfolio 
with the description and photographic records of the permanent health education workshops. It 
is concluded that Permanent Health Education represented an efficient strategy for teaching and 
learning first aid in the studied scenario, contributing to the debate on the health problem on 
campus and its resolution. 
 

Keywords: Education Continuing; First Aid; Academic Institutions. 
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

                                                     

O presente estudo está desenhado em sete tópicos. O primeiro tópico refere-se à 

Introdução, em que é abordada a problemática dos primeiros socorros observada pela 

autora em seu trabalho no ambiente escolar, a contextualização, relevância e justificativa 

do estudo, bem como questões norteadoras, objeto geral e específicos do estudo.  

O segundo tópico apresenta a Fundamentação Temática, com intuito de 

contextualizar as práticas de primeiros socorros nas escolas, trazendo o conceito do tema 

e as características necessárias de um socorrista capacitado. Neste tópico também é 

discutido sobre a Educação Permanente em Saúde no Brasil e o seu desenvolvimento ao 

longo do tempo. 

O terceiro tópico aborda a Fundamentação Filosófica do Estudo, trazendo os 

conceitos e os ideais do pedagogo Paulo Freire para o desenvolvimento da educação 

permanente no ambiente escolar. 

O quarto tópico detalha a Metodologia utilizada na pesquisa, com a descrição das 

etapas e suas fundamentações teóricas para o desenvolvimento do estudo. O tópico é 

subdividido em itens que descrevem o tipo de estudo, cenário, participantes da pesquisa, 

critérios de inclusão e exclusão dos participantes, aspectos éticos, riscos e benefícios, 

coleta de dados, análise dos dados, oficinas de Educação Permanente em Primeiros 

Socorros e síntese do estudo.  

Os Resultados e as Discussões dos dados são apresentados no quinto tópico, 

dividido em resultados, discussões das entrevistas e dos questionários; além da descrição 

das oficinas de Educação Permanente em Primeiros Socorros. As discussões foram 

pautadas na comparação com o resultado de outros estudos relevantes ao tema para 

complementar as reflexões e as conclusões da pesquisa. 

O sexto tópico descreve os Produtos e o Subproduto do estudo, ou seja, o plano 

de Educação Permanente em Saúde elaborado para o campus Engenheiro Paulo de 

Frontin, a sala virtual no ambiente Moodle e o portfólio contendo os principais registros 

do desenvolvimento das oficinas de Educação Permanente em Saúde no cenário do 

estudo. 

E, por fim, o sétimo tópico contempla as Considerações Finais, com resumo das 

observações e contribuições mais relevantes do estudo, apontamento das limitações 

constatadas e sugestões para o desenvolvimento de futuras pesquisas e intervenções 



 
 

relacionadas às temáticas de Educação Permanente e Primeiros Socorros no ambiente 

escolar.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
“Sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, 

não aprendo nem ensino.” (Paulo Freire) 

 

 

1.1 APRESENTANDO A MOTIVAÇÃO DA PESQUISA 

 

O estudo proposto faz parte de inquietações vivenciadas na minha prática 

profissional. No momento atuo como enfermeira no Instituto Federal do Rio de Janeiro 

(IFRJ), campus Engenheiro Paulo de Frontin, realizando ações de promoção da saúde e 

prevenção de agravos para a comunidade escolar, além disso, desenvolvo ações de saúde 

do trabalhador voltadas para os servidores públicos docentes e técnicos administrativos 

da educação. 

 Anteriormente, inserida na Estratégia de Saúde da Família e na Coordenação da 

Saúde do Idoso em municípios da região Sul Fluminense, lograva atribuições já bem 

estabelecidas para o profissional enfermeiro, como a assistência integral em saúde aos 

indivíduos e famílias da comunidade; bem como a supervisão, coordenação e realização 

de atividades em educação permanente aos profissionais da saúde e agentes comunitários 

de saúde.  

Ao iniciar o meu trabalho como enfermeira de uma instituição de ensino, estive 

diante de alguns desafios e questionamentos sobre o meu papel como enfermeira no 

ambiente escolar, entre eles: quais atividades de promoção, proteção e prevenção de 

agravo à saúde poderiam ser desenvolvidas nesse ambiente? E como poderia se estruturar 

um compartilhamento de saberes entre um profissional da saúde com os da educação e 

vice-versa?  

Ao conhecer a estrutura do campus Engenheiro Paulo de Frontin, verifiquei que a 

localização geográfica era um dificultador para atuação em situações de agravo ou 

acidentes que comprometessem a saúde da comunidade acadêmica. O local é considerado 

de difícil acesso, estando a 15 km do serviço de saúde emergencial mais próximo.   

Entretanto, uma situação ocorrida na ausência do profissional de saúde no campus, 

concretizou minha inquietação. Um aluno apresentou uma crise convulsiva nas 

dependências da Instituição, levando funcionários e professores que estavam no local a 

ficarem alarmados e com dúvidas sobre os procedimentos a serem realizados até ́ a 
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chegada de um atendimento especializado. O aluno não teve dano algum à saúde, mas a 

situação alertou sobre a problemática do primeiro cuidado a ser prestado frente a um 

agravo de saúde num ambiente comunitário, como o escolar.  

É sabido, que os cuidados imediatos prestados em casos de acidentes e/ou 

emergências são fundamentais para reduzir complicações maiores e aumentar a 

sobrevida. Da mesma forma que a prestação inadequada dos primeiros socorros pode 

gerar graves complicações para a saúde da vítima.  

Dessa forma, frente à demanda de urgência em trabalhar a temática dos primeiros 

socorros com os servidores, busquei apoio na estratégia de Educação Permanente em 

Saúde, uma ‘prática de ensino-aprendizagem’ incorporada pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores em saúde.  

Essa estratégia educativa foi pensada como mais efetiva e realística para a 

instrumentalização e organização das práticas de primeiros socorros no Instituto. Além 

disso, poderia inaugurar um espaço de discussão e tomadas de decisões entre o 

profissional de saúde e a comunidade acadêmica para as demais dificuldades levantadas 

durante o processo de trabalho. 

Cabe citar ainda, que a escolha da temática de primeiros socorros para iniciar os 

trabalhos de educação na saúde, foi incentivada pela coincidente solicitação por parte da 

Direção Geral do Instituto, da formulação de um fluxograma, bem como a capacitação 

dos servidores, para o atendimento ao aluno em caso de acidentes ou agravos à saúde.  

 

1.2 CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA E JUSTIFICANDO O ESTUDO 

 

De modo a contextualizar o tema, salienta-se que os primeiros socorros são 

cuidados realizados imediatamente após um agravo de saúde ou um mal súbito, 

objetivando o restabelecimento dos sinais vitais e a redução de complicações à vítima 

(OLIVEIRA et al, 2015). 

No Brasil, a violência e os acidentes constituem problema de saúde pública, 

correspondendo ao primeiro lugar em morbimortalidade de adolescentes e jovens na faixa 

etária de 10 a 19 anos de idade (REINCHENHEIM et al, 2011; PREIS et al, 2018). Essa 

estatística evidencia a importância de se implementar condutas de prevenção entre leigos 

dos diversos segmentos da sociedade. 

A área de urgência no Brasil vem se transformando em uma das mais discutidas 

no Sistema Único de saúde (SUS), devido ao aumento dos atendimentos nos serviços de 
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emergência no país, justificado pela violência e criminalidade nas cidades, pelo 

crescimento da população e aumento da expectativa de vida, gerando uma ampliação da 

incidência de sequelas e óbitos (REIS et al, 2016). Dessa forma, torna-se importante 

preparar também os profissionais da educação para lidarem com diversas condições que 

são, na maioria das vezes, inesperadas. 

Desse modo, observa-se a importância de desenvolver a Educação Permanente em 

Primeiros Socorros para profissionais da educação, técnicos administrativos educacionais 

e docentes, com o intuito de aprendizagem e discussão de práticas e teorias em primeiros 

socorros. Além de proporcionar a formação de facilitadores para promoção da saúde e 

prevenção de agravos no contexto escolar e as transformações das práticas de saúde na 

escola. 

A educação na área dos primeiros socorros é extremamente necessária para se 

desenvolver uma população mais saudável e capacitada para intervir no primeiro 

atendimento à vítima. Estudos mostram redução da morbidade e mortalidade, em até 

7,5%, em situações de emergência pré-hospitalar realizadas por leigos com 

conhecimentos nessa área (VALÉRIO, 2010, p. 304). 

A partir dessas reflexões e problemas atuais encontrados na prática, funcionários 

que atuam no ambiente educacional necessitam de atividades educativas formais e 

continuadas para o enfrentamento de situações de urgência e emergências que possam 

ocorrer no ambiente escolar (SÖNMEZ, 2014). 

Desse modo, o profissional de saúde tem um importante papel na qualificação dos 

servidores da educação, pois de forma multidisciplinar poderão atuar no desenvolvimento 

de habilidades para a prevenção de acidentes e agravos à saúde no ambiente escolar. O 

profissional de saúde atuará como um dos mediadores nas atividades educativas, fazendo 

parte do processo de conhecimento e execução das práticas de primeiros socorros. 

A pesquisa se justifica pelos problemas apresentados na prática de trabalho da 

autora e pela importância de se oportunizar o conhecimento de primeiros socorros à 

comunidade escolar. Além disso, pouco se fala na literatura sobre a educação permanente 

no ambiente escolar, e especificamente, sobre o ensino de primeiros socorros aos 

profissionais de instituições educacionais. 

Sendo, portanto, de grande relevância estudos que abordem essa temática, a fim 

de proporcionarem subsídios científicos para uma prática de qualificação que gere 

impactos abrangentes e duradouros na qualidade dos serviços de saúde no ambiente 

escolar.  
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Ademais, a educação permanente nas escolas interfere diretamente na melhoria da 

qualidade de vida e bem-estar dos escolares, sendo extremamente necessária neste cenário 

(CALANDRIM,2017). 

Assim, o Mestrado Profissional de Educação na Saúde, oferecido pela Escola de 

Enfermagem Aurora Afonso Costa, esta sendo uma grande oportunidade de desenvolver 

potencialidade e pesquisas  sobre a  educação permanente no campus estudado, além de 

poder proporcionar a construção de novos conhecimentos sobre o desenvolvimento de 

práticas de primeiros socorros no ambiente escolar. 

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO  

  

A presente pesquisa contempla como objeto de estudo a educação permanente dos 

trabalhadores do Instituto Federal do Rio de Janeiro campus Engenheiro Paulo de Frontin, 

como forma de promover a saúde e prevenir agravos no ambiente escolar.  

 

1.4 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Diante dos problemas já supracitados na prática de trabalho da autora, surgiram 

os seguintes questionamentos: A educação permanente pode auxiliar os servidores 

(docentes e técnicos administrativos de educação) no processo de ensino-aprendizagem 

de temas de saúde, incluindo os primeiros socorros? No Instituto Federal do Rio de 

Janeiro campus Engenheiro Paulo de Frontin há profissionais preparados para prestarem 

atendimentos aos alunos na ocorrência de qualquer incidente dentro do ambiente escolar? 

Qual a importância dos primeiros socorros neste ambiente?  

 

1.5 OBJETIVOS  

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

Implantar a Educação Permanente em Saúde para os servidores públicos do 

Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Engenheiro Paulo de Frontin, abordando 

inicialmente a temática de primeiros socorros.  
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1- Compreender a percepção dos servidores públicos, do IFRJ campus Engenheiro 

Paulo de Frontin, sobre a importância do conhecimento de práticas de primeiros 

socorros em sua função. 

2- Identificar o conhecimento dos servidores, docentes e técnicos administrativos de 

Educação do IFRJ campus Engenheiro Paulo de Frontin, sobre primeiros socorros. 

3- Elaborar um plano de Educação Permanente em Saúde para os servidores públicos 

do Instituto Federal do Rio de Janeiro campus Engenheiro Paulo de Frontin. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEMÁTICA 

 

“Estudar não é um ato de consumir ideias, mas de criá-las e recriá-las.”  

(Paulo Freire) 

 

 

2.1 O LEIGO EM PRIMEIROS SOCORROS  

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu, em 1958, o termo acidente 

como um acontecimento independente da vontade humana, ocasionado por força exterior 

que atua rapidamente sobre o indivíduo, podendo suscitar em dano físico ou mental 

(BATIGÁLIA, 2002). 

Os primeiros socorros são atendimentos temporários e imediatos ao acidentado ou 

portador de mal súbito, utilizando de procedimentos básicos para o tratamento da vítima 

no local do acidente ou próximo a este, até que ocorra a chegada da equipe de atendimento 

emergencial. Seu objetivo é guardar a integridade da vítima e evitar agravamento das 

lesões, oferecendo conforto físico e psicológico (STOCCO, 2011). 

Souza (2013) complementa que os primeiros socorros são procedimentos capazes 

de salvar vidas ou prevenir condições mais graves, visto que são condutas ou 

procedimentos de urgência prestados precocemente a uma pessoa vítima de algum 

acidente ou agravo de saúde. 

Por conseguinte, devido à sua relevância, as práticas de primeiros socorros não 

devem ser restritas aos profissionais de saúde, sendo de suma importância que leigos 

aprendam as condutas para socorrerem e salvarem vidas (OLIVEIRA, 2014).  

Para que seja realizado um atendimento inicial eficiente, é necessário que a pessoa 

reconheça a situação de risco e saiba avaliar os sinais vitais para aplicar ventilações e 

compressões torácicas quando necessário, chame pelo socorro especializado e saiba 

controlar hemorragias e minimizar o risco de outras lesões e complicações. O 

conhecimento de primeiros socorros é importante e válido para qualquer indivíduo, porém 

exige habilidades adquiridas em treinamentos práticos ou capacitações (FLEGEL, 2002). 

Qualquer pessoa capacitada poderá prestar os primeiros socorros, tendo como 

princípios a abordagem rápida, a segurança e a tranquilidade. Manter a calma e obter o 

controle da situação é o ponto chave para um atendimento eficiente. O socorrista deve 
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estar confiante e utilizar um tom de voz ameno no momento do atendimento, isso dará à 

vítima uma sensação de confiança e segurança (BRASIL, 2003). 

Teixeira e Silva (2009, p. 03) complementam sobre os princípios essenciais ao 

proporcionar o socorro à vítima: 

 

Agir com calma e confiança – evitar o pânico; Ser rápido, mas não precipitado; 
Usar bom senso, sabendo reconhecer suas limitações; Usar criatividade para 
improvisação; Demonstrar tranquilidade, dando ao acidentado segurança; Se 
houver condições solicitar ajuda de alguém do mesmo sexo da vítima; Manter 
sua atenção voltada para a vítima quando estiver interrogando-a; Falar de modo 
claro e objetivo; Aguardar a resposta da vítima; Não atropelar com muitas 
perguntas; Explicar o procedimento antes de executá-lo;  Responder 
honestamente as perguntas que a vítima fizer; Usar luvas descartáveis e 
dispositivos boca-máscara; improvisando se necessário, para proteção contra 
doenças de transmissão respiratória e por sangue; Atender a vítima em local 
seguro, remove-la do local se houver risco de explosão, desabamento ou 
incêndio. (TEIXEIRA E SILVA, 2009, p. 3)  
  

Vale ressaltar, que a aplicação de práticas de primeiros socorros não está 

relacionada apenas a uma questão caridosa ou ética, mas também legal, já que o Artigo 

135 do Código Penal Brasileiro, Decreto nº 2.848 de 1940, discorre que qualquer pessoa 

que não preste ou providencie socorro à vítima, podendo realizá-lo, cometerá o crime de 

omissão de socorro, ainda que não tenha ocasionado o evento. Além disso, a omissão de 

socorro e o atendimento de primeiros socorros ineficientes são os principais motivos de 

mortes e danos irreversíveis nas vítimas (BRASIL, 2002). 

Pessoas capacitadas para a realização dos primeiros socorros refletem diretamente 

na sobrevida da vítima, pois um socorro imediato e eficiente diminui o risco de morte e 

de agravos irreversíveis (OLIVEIRA, 2014). 

Portanto, é essencial o ensino em primeiros socorros para os leigos, visto que o 

conhecimento precário da população pode ocasionar diversos problemas, como a 

manipulação incorreta da vítima, a não identificação da sua gravidade ou a solicitação 

desnecessária do socorro especializado (FIORUC, 2008). 

 

 2.2 O ENSINO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS 

 

Intercorrências podem ocorrer em diversos lugares e por diversas causas, tais 

como fraturas, envenenamento, afogamentos, hemorragias, asfixia, quedas, acidente 

vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, queimaduras, entre outras. É importante 

salientar, que essas situações não têm hora nem lugar específico para acontecer, podendo 
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ocorrer na casa da vítima, em via pública, em shoppings, supermercados, eventos 

musicais, praias, escolas e outros lugares extra hospitalares (AMERICAN HEART 

ASSOCIATION, 2015). 

Neste contexto, a escola pode ser palco de diversas intercorrências e agravos de 

saúde, sendo necessário tanto a promoção de saúde dos escolares como capacitações para 

os funcionários que atuam nesse ambiente.  

No Brasil, marcados pelo movimento higienista, as ações de saúde nas escolas 

foram propostas no final do século XIX, com o objetivo de impedir que as doenças 

contagiosas invadissem o espaço escolar. As ações visavam promover o asseio e a higiene 

dos escolares. (VALADÃO, 2004). 

Porém, somente a partir da década de 1990 as práticas de saúde nas escolas 

ganharam maior espaço, principalmente, como política pública, influenciada pela 

concepção de Escolas Promotoras de Saúde (VALADÃO, 2004).   

A Organização Mundial de Saúde (OMS) propôs a iniciativa da Escola Promotora 

da Saúde como proposta de unificação entre a saúde e educação nas escolas. Tendo como 

característica o incentivo à formação dos professores com objetivo de promover a saúde, 

prevenir doenças, agravos e risco de acidentes, além de propiciar um ambiente escolar 

seguro (BRASIL, 2009). 

O marco mais recente entre as ações governamentais, voltadas para a educação 

em saúde na escola no Brasil, é o Programa Saúde na Escola (PSE). Implantado em 2007, 

através da parceria do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, o Programa de 

Saúde na Escola (PSE) tem o intuito de unificar saúde e educação. Entre suas ações estão 

a promoção da saúde, avaliação da saúde dos escolares e atividades preventivas 

(MACHADO, 2015).  

Como uma das medidas de promoção da saúde, o PSE elenca diversas ações para 

a capacitação de professores e funcionários, que são realizadas em conjunto com 

Estratégia de Saúde da Família do bairro onde a escola está localizada. Apesar da 

relevância que o PSE oferece para a saúde dos escolares, os temas abordados ainda não 

contemplam os primeiros socorros na escola, já que o programa não oferece capacitação 

dos professores na temática (OLIVEIRA, 2014). 

Atualmente, como estratégia para transformar este cenário, no Brasil foi aprovada 

em outubro de 2018 a Lei nº 13.722, que determina que escolas públicas e privadas de 

educação infantil e básica devem oferecer cursos em noções de primeiros socorros para 

professores e funcionários. Seu objetivo é que em caso de ocorrências de urgência ou 
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emergência no ambiente escolar tais profissionais possam realizar de forma imediata e 

eficiente o primeiro atendimento até a chegada do serviço de saúde (BRASIL, 2018). 

Nesse contexto, professores e funcionários que atuam em ambiente escolar devem 

receber cursos e treinamentos para o enfrentamento de situações que necessitem de 

cuidados imediatos, visto que é nesse ambiente que crianças e jovens passam a maior 

parte do dia e estão suscetíveis a sofrerem diversos acidentes, sejam eles em atividades 

esportivas ou até mesmo na própria sala de aula. (SONMEZ 2014 e MARTINS 2015).  

Segundo o Ministério da Saúde, é extremamente necessária à realização de ações 

de prevenção de acidentes no âmbito escolar, porém, quando a prevenção falhar é 

importante que os professores e demais funcionários saibam como prestar o primeiro 

atendimento ao acidentado utilizando práticas de primeiros socorros (BRASIL, 2009). 

Nesse âmbito, o autor Calandrim (2017) relata que quando ações educativas em 

emergências são direcionadas aos profissionais de educação, favorecem práticas de 

primeiros socorros sendo realizadas o mais precocemente possível nas escolas, 

minimizando complicações e sequelas e propagando um ambiente escolar mais seguro. 

Por conseguinte, sabendo que a escola é um cenário que não está livre de 

ocorrências e agravos de urgência e emergência, os profissionais da educação estão 

sujeitos a presenciar e a socorrer alunos vítimas de diversas situações, porém, por não 

serem capacitados ou pela temática não estar inserida na base de formação dos cursos de 

educação, os profissionais relatam despreparo para realizar os primeiros socorros 

(OLIVEIRA, 2014). 

As atividades de ensino em primeiros socorros objetivam desenvolver habilidades 

psicomotoras e técnicas para o socorro às vítimas. Para Mângia (2008), os conhecimentos 

a serem desenvolvidos nessas atividades são:  

 
 Reconhecer a não-responsividade (ou outras situações de emergência 
em que a ressuscitação seja apropriada). 
 Ligar para 192/193 (ou outro telefone de emergência) em tempo hábil 
e oferecer as informações necessárias. 
  Atuação frente a situações de primeiros socorros como: desmaio, 
diabetes e hipoglicemia; convulsão; sangramentos que se podem ver e o que 
não se podem ver; trauma craniano e de coluna; lesões em ossos, nas 
articulações e músculos e queimaduras. 
  Prover a abertura da via aérea por técnicas adequadas. 
  Fornecer ventilações assistidas eficazes, utilizando técnicas de 
respiração artificial. 
  Fornecer compressões torácicas por técnicas adequadas e efetivas, 
utilizar força suficiente para abaixar o esterno, numa profundidade adequada à 
idade da vítima (socorrista leigo) ou que gere pulso palpável (profissional de 
saúde).  
 Uso do desfibrilador automático externo. (MÂNGIA, 2008, p.197) 
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Galindo (2017) destaca, que a educação em saúde é uma grande ferramenta para 

o ensino e aprendizagem de professores sobre práticas de primeiros socorros. E o 

profissional enfermeiro tem um importante papel para a concretização dessa educação, 

pois se encontra inserido em programas com o objetivo de promover e prevenir agravos 

de saúde nas escolas. 

Diante da relevância do conhecimento de primeiros socorros para os profissionais 

da educação, Stocco et al. (2011) realizaram uma pesquisa onde aplicam para a 

comunidade escolar um pré-teste antes do desenvolvimento de um treinamento e um pós-

teste após a sua realização, verificou-se uma diferença significativa após a aplicação 

desses testes, comprovando que as capacitações no âmbito escolar são extremamente 

eficazes. 

Outro estudo, realizado em São Paulo, também verificou o conhecimento de 

primeiros socorros através da aplicação de um pré e pós-teste, mostrando que antes do 

treinamento sobre a temática os participantes obtiveram uma pontuação média de 19,43 

pontos, de 180 pontos, referentes à habilidade e uma média de 2,91 pontos, de 10 pontos, 

referentes ao conhecimento. Já após o treinamento de primeiros socorros, a média na 

habilidade foi de 174,57 pontos e no conhecimento 9,17 pontos. Comprovando a 

necessidade da realização de atividades educativas aos profissionais das escolas para 

estarem aptos a prestarem os primeiros socorros aos alunos (CALANDRIM,2017). 

A parceria entre saúde e educação, independente do local, na escola ou no serviço 

de saúde, representa um caminho essencial para a garantia de qualidade de vida e bem-

estar social. Porém, sabe-se que promover o ensino de saúde nas escolas é um grande 

desafio frente às diversas funções que as escolas desempenham. 

Uma estratégia que seria útil para desbravar as atividades educativas no ambiente 

escolar seria o uso da Educação Permanente em Saúde (EPS) (FERRAZ, 2009). 

 

2.3 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE  

 

 O conceito de educação permanente surge pela primeira vez no ano de 1956, na 

França, ganhando destaque por estar associada ao crescimento e desenvolvimento 

econômico da época (LEMOS 2016). 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em 1978, atribui a Educação 

Permanente em Saúde (EPS) como promotora de um processo de ensino e aprendizagem 

dinâmico, ativo e contínuo, de modo que, está atrelada ao desenvolvimento e crescimento 
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de pessoas e grupos para enfrentarem a evolução tecnológica, a constante mudança da 

sociedade e os objetivos e metas do ambiente de trabalho (PEIXOTO, 2013). 

 A educação permanente (EP) tem sido adotada, no Brasil, como política de 

desenvolvimento humano para o Sistema Único de Saúde (SUS). Apresenta-se como uma 

proposta de ação estratégica em cumprimento à Constituição de 1988, à Lei 8080/90 e à 

Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Saúde (NOB/RH-

SUS) (BATISTA & GONÇALVES, 2011). 

Assim, enquanto diretriz pedagógica, a Educação Permanente foi implementada à 

Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), através da portaria nº 

198- GM/MS, em 13 de fevereiro de 2004. Esta Política tem como estratégia a formação 

e o desenvolvimento dos trabalhadores de saúde para atuarem no Sistema Único de Saúde 

(BRASIL, 2009). O objetivo é a regulamentação da formação de trabalhadores que 

compreendem o seu ambiente de trabalho, de modo, a responder aos problemas e 

transformarem as suas práticas e realidades. 

A educação permanente é caracterizada como a educação no trabalho, pelo 

trabalho e para o trabalho nos diferentes serviços, atuando a partir das necessidades 

existentes e dos problemas encontrados no processo laboral. Nas ações de educação 

permanente serão planejadas e formuladas estratégias que ajudem a solucionar estes 

problemas e aperfeiçoar as práticas de trabalho (MASSAROLI; SAUPE, 2005). 

 

Os processos de educação permanente em saúde têm como objetivos a 
transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho. 
(BRASIL, 2009a, p. 20) 
 
 

 Assim, a EPS baseia-se na aprendizagem significativa e se desenvolve a partir 

dos problemas diários, considerando os conhecimentos e experiências preexistentes dos 

trabalhadores.  

A aprendizagem se torna significativa quando é significante para o educando 

(CARDOSO, 2012). 

Na aprendizagem significativa, o educador e o educando têm papéis distintos em 

relação à educação tradicional bancária, não existe relação de superioridade. Os 

conteúdos trabalhados devem ter potencial significativo para o aprendiz e apresentar uma 

significação psicológica para a construção de sentidos, abrindo, assim, caminhos para a 

transformação e produção crítica da realidade social (DUARTE, 2011). 

Segundo Luz (2010): 
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A educação permanente pode possibilitar que os profissionais repensem suas 
práticas e condutas, entendam o processo de trabalho no qual estão inseridos, 
busquem novas estratégias de intervenção e, além disso, pode fazer com que 
superem as dificuldades individuais e coletivas no trabalho. (LUZ, 2010, p.5) 

 
A educação permanente é uma estratégia fundamental para a reformulação das 

práticas de gestão, atenção, formação e controle social, uma vez que o processo de 

aprendizagem tem natureza participativa, e apresenta como eixo principal o cotidiano nos 

serviços de saúde (CECCIM, 2005). 

Voltada para o mundo do trabalho, a educação permanente caracteriza a junção 

entre saúde e educação, constituindo o quadrilátero da formação que contempla gestão, 

ensino, atenção e controle social. No ensino congrega a educação formal, educação 

permanente a educação continuada (CECCIM, 2005). 

 

Figura 1 - Representação do Quadrilátero da Formação 

 

                       Fonte: CECCIM, 2005. 
 

Nesse contexto, existe uma determinada confusão sobre os princípios da educação 

permanente e a educação continuada. A educação permanente é relacionada ao processo 

de trabalho que visa a transformação de uma realidade da prática de saúde pela discussão 

e análise conjunta e participativa dos problemas reais do ambiente de trabalho, indo além 

de capacitações técnicas e aprimoramento de habilidades, gerando aquisições de novos 

conhecimentos, atitudes e desejo de aprendizagem constante. Já a educação continuada, 

complementa a formação do profissional, sendo entendida como toda ação desenvolvida 

após a graduação, com o propósito de atualização de conhecimentos e aquisição de novas 

informações e atividades de duração, centrada no indivíduo, com intuito de 

aperfeiçoamento, definida por meio de metodologias formais (FARAH, 2003). 

Segundo Peixoto (2013):  
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A educação continuada é desenvolvida como extensão do modelo escolar e 
acadêmico, fundamentada no conhecimento técnico-científico, com ênfase em 
treinamentos e cursos, para adequar os profissionais ao trabalho na respectiva 
unidade, de modo que a educação continuada não é um espaço de reflexão e 
crítica sobre o cuidado, mas uma reprodução de abordagens já consagradas. 
(PEIXOTO et al, 2013 p.335) 

 

Quadro 1 - Diferenças entre Educação Permanente e Educação Continuada 
 

EDUCAÇÃO PERMANENTE  EDUCAÇÃO CONTINUADA  

Multiprofissional Uniprofissional 

Transformação de práticas Atualização técnica 

Prática institucionalizada Prática autônoma 

Contínua  Esporádica 

Problemas de saúde contextualizados Temas de especialidade 

Modo de trabalho ascendente Modo de trabalho descendente 

Centrada em resolução de problemas  Voltada para necessidades individuais de 

conhecimento 

Fonte: Mancia, Cabral e Koerich, 2004. 

 

 Logo, a Educação Permanente em Saúde surge para aperfeiçoar o método 

educacional em saúde, sendo entendida como uma atualização cotidiana das práticas que 

buscam a transformação do processo de trabalho, seguindo os novos aportes teóricos, 

metodológicos, científicos e tecnológicos disponíveis, a fim de melhorar a qualidade dos 

serviços e alcançar equidade no cuidado, tornando-os mais qualificados para o 

atendimento das necessidades da população (MASSAROLI; SAUPE, 2005). 
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3 REFERENCIAL FILOSÓFICO  

 
 “Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante.” 

(Paulo Freire) 
 

 

Nesse estudo foi discutida a importância do autor Paulo Freire para o crescimento 

e desenvolvimento da educação permanente no Brasil e no mundo, e sua contribuição 

para a educação libertária e problematizadora.  

Descrever a parceria de Paulo Freire para a educação permanente é essencial para 

o desenvolvimento desse estudo, pois quando seus ideais são desvendados abre-se um 

novo jeito de pensar em ação educativa no ambiente de trabalho. Refletir que o outro é 

parte do processo de ensino-aprendizagem e propor uma metodologia a partir da realidade 

dos próprios trabalhadores é fundamental para a implantação da educação permanente em 

um ambiente escolar.  

 
3.1 EDUCAÇÃO PERMANENTE NA ESCOLA E A CONCEPÇÃO FREIREANA   
 

Paulo Freire nasceu em Recife, no ano de 1921. Em uma boa relação familiar 

aprendeu a ler com os próprios pais, Joaquim Temístecles Freire e Edeltrudes Neves 

Freire, à sombra das árvores do seu quintal. Sua alfabetização se deu com o aprendizado 

de palavras da sua própria infância e de suas experiências vivenciadas como criança, fato 

que influenciou suas obras e os seus questionamentos sobre o processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, foi com os pais que vivenciou e valorizou a relevância do 

diálogo entre as pessoas. Graduou-se em Direito, porém não exerceu a profissão, optando 

pela luta de seus ideais em favor da educação e da alfabetização (CENTRO PAULO 

FREIRE ESTUDOS E PESQUISAS, 2014). 

Paulo Freire revolucionou a educação, fundamentado em ideias marxistas e 

libertadoras, lutou a favor da classe dos oprimidos e pela ruptura da educação elitista. Sua 

concepção referencia a educação como ato político em favor dos excluídos pela sociedade 

capitalista. É considerado um pensador extremamente importante para a pedagogia 

mundial, onde influenciou o movimento denominado pedagogia crítica. Para o autor, a 

educação é um processo de aprendizado crítico, focado no diálogo permanente e na 

convivência (FREIRE, 2011).  
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A referência de Paulo Freire como mentor do processo de educação permanente 

no ambiente escolar é necessária devido à importância de suas teorias e concepções para 

pensar nas abordagens e discussões de temáticas em saúde. Para o autor, a educação 

problematizadora estimula a troca de saberes entre educador e educando, contribuindo 

para formar um conhecimento que parte da necessidade dos problemas e desafios 

encontrados nas práticas escolares (FREIRE, 2014). 

Embora a Educação Permanente em Saúde seja pouco conhecida no ambiente 

escolar, a sua prática é fundamental para a garantia da qualidade de vida e obtenção de 

um ambiente escolar seguro. Paulo Freire relata que para que o educando aprenda, é 

necessário que conheça e reflita sobre a sua realidade. Só assim poderá transformar 

práticas e intervir no mundo (FREIRE,2016).  

A EPS é empregada para a melhoria da realidade. Paulo Freire expõe em suas 

obras a característica do homem de transformar e criar situações que interferem 

diretamente na realidade vivida, não só na criação de bens materiais e outras coisas 

palpáveis, mas na modificação de instituições sociais, de ideias e concepções. Os homens 

possuem esse potencial de transformar a realidade objetiva e assim, simultaneamente, 

instituem a história e se fazem seres histórico-sociais (FREIRE,2014). 

 

A Educação Permanente em Saúde, entretanto, configura uma ‘pedagogia em 
ato’, que deseja e opera pelo desenvolvimento de si e dos entornos de trabalho 
e atuação, estabelecendo tanto o contato emocionado com as informações 
como movimentos de transformação da realidade. (CECCIM; FERLA, 2009, 
p.165) 
 

Desse modo, pode-se dizer que a Educação Permanente em Saúde caminha no 

mesmo sentido da educação descrita por Paulo Freire, pois segundo Fernandes (2016), 

ela tem como objetivo gerar transformações da teoria em prática. A EPS ocupa-se dos 

problemas cotidianos das práticas dos trabalhadores e se concretiza dentro das 

instituições. Ela tem o potencial de promover compromissos entre as relações de trabalho, 

para fins de desenvolvimento organizacional e individual. 

A ideia de formação permanente no pensamento de Freire (2016) é resultado do 

conceito da “condição de inacabamento do ser humano e consciência desse 

inacabamento”. Segundo o autor o homem é um ser inconcluso e deve ser consciente de 

sua inconclusão, através do movimento permanente de ser mais (FREIRE, 2016). 
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A educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de 
outro, da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo falto de, ao longo 
da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas 
saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação 
permanente se fundam aí. (FREIRE, 1997 p. 20) 
 

Para Freire, não podemos ser apenas espectador no mundo, temos que intervir na 

realidade como sujeitos de ocorrências, visto que não se pode estar no mundo de luvas 

nas mãos constatando apenas (FREIRE, 2011). 

Paulo Freire trata o conhecimento como um processo, ou seja, não é algo a ser 

transmitido e finalizado por homens “donos dos saberes”. Nesse contexto, o autor critica 

a pedagogia tradicional, dada como a educação bancária, onde o conhecimento é apenas 

depositado para o estudante, não estimulando uma análise crítica e significativa dos 

conteúdos apresentados (FREIRE, 2005). 

Aliás, quando é realizada a educação bancária não existe a comunicação de 

conhecimentos concretos, o que ocorre é a memorização por parte dos educandos do que 

é transmitido pelo professor. Assim, em um futuro processo avaliativo do conteúdo 

ofertado o aluno devolverá aquilo que foi supostamente “aprendido”. Freire (2005) 

complementa que:  

 

Não pode haver conhecimento pois os educandos não são chamados a 
conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo educador. Não realizam 
nenhum ato cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria ser posto como 
incidência de seu ato cognoscente é posse do educador e não mediatizador da 
reflexão crítica de ambos. (FREIRE, 2005, p.79) 

 

O autor Paulo Freire ao criticar esta educação tradicional, demonstra como a 

educação libertária e problematizadora pode influenciar e trazer sentido no cotidiano das 

práticas educativas.  A educação problematizadora estimula a troca de saberes entre 

educador e educando, onde cada um contribui para formar um conhecimento que parte da 

necessidade dos problemas e desafios encontrados nas práticas escolares (FREIRE, 2014, 

p.100). 

 

A Metodologia da Problematização tem uma orientação geral como todo método, 
caminhando por etapas distintas e encadeadas a partir de um problema detectado na 
realidade. Constitui-se uma verdadeira metodologia, entendida como um conjunto de 
métodos, técnicas, procedimentos ou atividades intencionalmente selecionados e 
organizados em cada etapa, de acordo com a natureza do problema em estudo e as 
condições gerais dos participantes. Volta-se para a realização do propósito maior que é 
preparar o estudante/ser humano para tomar consciência de seu mundo e atuar 
intencionalmente para transformá-lo, sempre para melhor, para um mundo e uma 
sociedade que permitam uma vida mais digna para o próprio homem. (BERBEL, 1998a, 
p.144) 
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Assim como a metodologia de Paulo Freire, a Educação Permanente utiliza a 

problematização das práticas com o intuito de estimular a reflexão e a construção de 

novos saberes no ambiente de trabalho. Ao contrário de outras metodologias, a pedagogia 

da problematização estimula o protagonismo do trabalhador e a sua autonomia. 

A problematização da prática pode levar o profissional de saúde ao contato com 

as informações e à produção do conhecimento, principalmente, com a finalidade de 

solucionar os impasses e promover o seu próprio desenvolvimento. Ao perceber que a 

nova aprendizagem é um instrumento necessário e significativo para ampliar suas 

possibilidades e caminhos, esse poderá exercitar a liberdade e a autonomia na realização 

de escolhas e na tomada de decisões (CYRINO, 2004). 

Além disso, a educação problematizadora desenvolve a criticidade e beneficia a 

troca de saberes entre o educador e educando, tornando-os parte do processo de ensino-

aprendizagem, de modo que nenhum se sobreponha ao outro.  

Na obra “Pedagogia da autonomia”, Freire (2011) relata o conceito de ensinar e 

aprender, onde ensinar inexiste sem aprender e aprender inexiste sem ensinar, ou seja, no 

processo educativo é necessário que seja criado um ambiente favorável para a construção 

do conhecimento, pois não se ensina transferindo conhecimentos, nem se forma um 

indivíduo pela relação de sujeito-objeto. 

Como um dos pilares do pensamento freireano, ele associa a educação como 

sinônimo da prática do diálogo. Enaltecido no livro “Pedagogia do Oprimido”, detalhado 

no terceiro capítulo, Freire (2014) descreve elementos primordiais para formar e sustentar 

um diálogo. São eles: amor, fé, confiança, esperança, humildade e criticidade. Aspectos 

que sem eles fica impossível vivenciar essa prática. Além disso, discorre a importância 

do diálogo para a ação e reflexão das práticas a serem transformadas.  

Freire demonstra em seus escritos que a prática do diálogo é a essência da 

educação. E é caracterizada como o encontro afetivo entre os sujeitos sociais, de modo 

que a comunicação seja horizontal e os sujeitos compartilhem experiências e 

conhecimentos. Para que a prática dialogada aconteça é necessário que a criatividade, a 

humildade, a esperança, a fé e a criticidade estejam presentes (FREIRE, 1998, p.127). 

  Os processos educativos, segundo Paulo Freire, visam transformar o 

conhecimento ingênuo em libertário, uma vez que, estimula a visão crítica dos fatos. 

Assim, a educação permanente se aproxima dos seus conceitos e de sua pedagogia, ao 

propiciar uma reflexão da realidade e mudanças por meio de ações contextualizadas. A 
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isso, o referido autor conceitua de ação-reflexão-ação, onde as práticas podem ser 

repensadas e refeitas através da criticidade e da ação (FREIRE, 2011). 

Pautada neste contexto, reafirma-se o motivo pelo qual a Educação Permanente 

em Saúde é referenciada como libertária. Implica em algo dinâmico, cuja educação dos 

trabalhadores deve propiciar além da formação técnica a formação ética, humana e 

sociocultural, para que não seja reproduzido apenas o fazer, e sim o saber-fazer. 

Estimulando diariamente o pensar e o refletir das suas práticas. 

A Educação Permanente em Saúde é planejada e desenvolvida de acordo com os 

problemas vivenciados no ambiente de trabalho, tendo relevância o conhecimento prévio 

dos trabalhadores e suas experiências. As atividades educativas devem ser pautadas na 

problematização da práxis e estarem em consonância com as carências do próprio 

processo de trabalho (BRASIL, 2009). 

Para que os profissionais da escola se tornem atores das ações de mudança, é 

necessário que o processo educativo estimule a autonomia e empodere a equipe escolar. 

Sendo assim, a Educação Permanente é uma estratégia eficaz para essas mudanças e para 

a resolutividade dos problemas de saúde no ambiente escolar. 

Assim, para que a Educação Permanente faça parte da rotina e da realidade das 

escolas é imprescindível que os profissionais que atuam neste ambiente estejam dispostos 

a desenvolvê-la. Sendo primordial que eles conheçam e reflitam sobre os conceitos e 

aplicabilidade de uma educação voltada para resolução dos problemas da prática de 

trabalho. Nesta perspectiva, a metodologia de Paulo Freire, se aproxima e caracteriza as 

atividades de educação permanente, uma vez que, prioriza a prática dialogada e a 

comunicação horizontal. 
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4 MÉTODOS  

 

 “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no 

trabalho, na ação-reflexão.” 

(Paulo Freire) 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo pesquisa-ação, de natureza descritiva, 

exploratória, com abordagem qualitativa, com a qual equipar-se-á de dados para possível 

compreensão dos desafios encontrados nas práticas de saúde no campus Engenheiro 

Paulo de Frontin do IFRJ. 

O estudo de campo propicia a aproximação da autora com a realidade sobre a qual 

formulou uma questão norteadora, estabelecendo uma troca com os participantes 

inseridos na realidade vivenciada e construindo um conhecimento empírico primordial à 

pesquisa (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2012). Para que seja considerada uma 

pesquisa-ação é necessária a ação e interação dos participantes e pesquisador em diversos 

momentos do estudo (GIL, 2010).  

Segundo Silva (2001, p. 20) a abordagem qualitativa considera que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em número. Além disso, 

a autora discorre que neste tipo de pesquisa a interpretação dos fenômenos e a atribuição 

de significados são básicas, não exigindo o uso da estatística. Tendo o pesquisador a 

possibilidade de analisar seus dados indutivamente. 

A abordagem qualitativa não emprega dados estatísticos como prioridade no 

processo de análise do problema, visto que, operando na compreensão e classificação do 

processo de mudança forma opiniões de um determinado grupo e permite um 

aprofundamento diante das interpretações, das particularidades comportamentais e 

atitudes dos indivíduos (OLIVEIRA, 2004). 

O tipo de estudo é descritivo-exploratório, ou seja, que “têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada situação ou fenômeno ou, então, 

o estabelecimento de relações entre variáveis” Gil (2007, p. 42). As pesquisas 

exploratórias buscam, ainda, proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses.  



 

34 
 

 

4.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido no IFRJ, campus Engenheiro Paulo de Frontin, 

localizado na região centro-sul fluminense, em Sacra Família do Tinguá, distrito 

pertencente ao município de Engenheiro Paulo de Frontin, no estado do Rio de Janeiro. 

O campus possui uma área construída no total de 10.000 m², divididos em salas de aula, 

laboratórios de tecnologias, refeitórios, salas administrativas, setor de saúde, biblioteca e 

uma extensa área de lazer com quadra desportiva. 

O campus Engenheiro Paulo de Frontin teve sua inauguração em primeiro de 

fevereiro de 2010 e oferece os cursos de Técnico em Informática para Internet, 

funcionando na modalidade concomitante e subsequente no turno vespertino, Técnico em 

Informática para Internet integrado ao Ensino Médio e o curso superior de Tecnologia em 

Jogos Digitais, sendo o primeiro curso superior de tecnologia em jogos digitais de toda 

rede federal do Brasil, funcionando no turno matutino e recebendo estudantes de todo 

país.   Além desses cursos, em 2018 foi aprovado e autorizado o início da oferta do Curso 

de Pós-Graduação Lato-Sensu em Gestão de Projetos e Negócios de Tecnologia da 

Informação (TI).  

A força de trabalho no campus é composta por 33 docentes da Educação Básica 

Técnica e Tecnológica e 30 Técnicos Administrativos em Educação, totalizando 63 

servidores públicos da rede federal.  O campus dispõe ainda de nove colaboradores 

terceirizados, que prestam serviços por intermédio de contratos firmados entre o IFRJ e 

os entes privados.  

A implantação e o funcionamento do campus fomentam o desenvolvimento 

econômico da região de Sacra Família do Tinguá, levando internet de alta qualidade para 

o distrito e investidores imobiliários para o local. 
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 Figura 2 - Localização do Campus Engenheiro Paulo de Frontin 

 

          Fonte: Google Maps, 2019. 

 
 

Figura 3 - Imagem do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, 
Campus Engenheiro Paulo de Frontin 

 

 
 
Fonte: Site IFRJ, 2017. 
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4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes envolvidos na pesquisa foram os docentes e técnicos 

administrativos da educação do IFRJ campus Engenheiro Paulo de Frontin. O corpo 

técnico do campus é formado por Assistente em administração, Técnico em Laboratório, 

Administrador, Enfermeira, Médica, Bibliotecária, Assistente de Aluno, Assistente 

Administrativo, Intérprete de Libras, Técnico de contabilidade, Técnico em Informática, 

Auxiliar de Biblioteca e Analista de Sistemas. Os docentes são Professores de 

Matemática, Educação Física, Biologia, Turismo, Espanhol, Sociologia, Artes/História 

da Arte, Filosofia/Ética, Tecnologia de Games, Geografia, Ciências da Computação, 

Inglês, Letras, História, Química e Física. 

 Todos os 63 servidores públicos lotados no campus Engenheiro Paulo de Frontin 

foram convidados a participar desta pesquisa, porém nem todos compareceram as 

atividades propostas no decorrer do estudo. Na primeira fase da pesquisa compareceram 

16 servidores, na segunda 17 servidores. Já nas oficinas de educação permanente em 

primeiros socorros os números variaram de 10 a 17 participantes em cada atividade. 

 

4.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO DOS PARTICIPANTES 

 

4.4.1 Critérios de Inclusão 

 

Servidores efetivos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

de Janeiro - IFRJ, campus Engenheiro Paulo de Frontin que aceitaram participar do 

estudo, concretizando sua participação através da assinatura no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido - TCLE. 

 

4.4.2 Critérios de Exclusão 

 

Servidores efetivos que estiveram afastados das suas atividades devido à licença, 

atestado ou férias no período da realização da coleta de dados.  
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

No desenvolvimento deste estudo foram consideradas as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, advindas da resolução de 

número 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. O estudo foi submetido à aprovação 

do comitê de ética em pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina da UFF, cujo número 

do parecer consubstanciado de aprovação é 2.585.337 (Anexo 1). 

Na realização da pesquisa os servidores públicos foram informados dos objetivos 

do estudo, do sigilo da sua identificação e que a participação é voluntária. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (APÊNDICE A) foi lido, explicado a todos 

os entrevistados e após concordância assinado pelos servidores em duas vias iguais, sendo 

uma da pesquisadora e a outra do servidor. 

Ficou explícito para os participantes que a privacidade e o anonimato serão 

respeitados, e as informações fornecidas não serão utilizadas para fins adversos deste 

estudo. 

 

4.6 RISCOS E BENEFÍCIOS 

  

Este estudo não ofereceu risco à integridade física das pessoas, mas por 

minimamente poder gerar um desconforto pelo tempo estabelecido para a entrevista ou 

até um constrangimento pelo conteúdo das questões, o participante ficou livre para se 

recusar a participar desta pesquisa e para se retirar do estudo a qualquer momento, sem 

penalização ou prejuízo pessoal. 

Atentando para o melhor conforto do participante e minimizando os riscos 

emocionais, os questionários e as entrevistas foram realizados em um local tranquilo e 

em um momento que não atrapalhasse os afazeres do participante. 

O anonimato foi respeitado de forma que os participantes foram identificados nas 

entrevistas com a letra P (participante) e nas oficinas de Educação Permanente em 

Primeiros socorros com a Letra S (Servidor), seguidos por uma sequência crescente de 

números. Foi garantido aos participantes que as informações prestadas não serão usadas 

contra eles. 
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A pesquisa trouxe benefícios diretos aos participantes, pois ao conhecer as 

dificuldades vivenciadas pelos entrevistados no ambiente do estudo, atividades 

educativas estão sendo desenvolvidas visando à melhoria das práticas de saúde e de 

primeiros socorros no cenário do estudo. 

Os resultados da pesquisa serão tornados públicos após a defesa da dissertação, e 

serão utilizados apenas para finalidades acadêmicas e melhoria do processo de trabalho 

no local da pesquisa. 

 

4.7 COLETA DE DADOS 

  

 A primeira etapa da pesquisa foi realizada após o aceite dos servidores públicos 

em participar do estudo, tendo sido o TCLE esclarecido e assinado por todos.  Consistiu 

na aplicação da entrevista semiestruturada e questionário para caracterizar a população 

estudada. O tempo aproximado de duração da entrevista foi de 20 minutos. 

O questionário foi composto por perguntas fechadas e abertas, e teve por objetivo 

traçar um breve perfil dos participantes, tais como sexo, idade, estado civil, religião, 

tempo de atuação no IFRJ, capacitações realizadas e formação acadêmica (Apêndice B). 

Os dados qualitativos foram coletados por meio de uma entrevista semiestruturada 

(Apêndice D), utilizando o critério de exaustão para contabilizar a amostragem. 

O fechamento amostral por exaustão ou saturação é quando há suspensão da 

inserção de novos participantes na pesquisa, pelo fato de os dados obtidos serem 

caracterizados pela pesquisadora como repetitivos e redundantes, tornando-se 

irrelevantes para o estudo. Cabe citar que, nesses casos, as informações colhidas após um 

determinado quantitativo de entrevistas pouco acrescentam ao material já obtido, não 

tendo significado para o aprimoramento da reflexão teórica (FONTANELLA, 2008). 

Nas entrevistas semiestruturadas os participantes têm a oportunidade de falar 

sobre o assunto sem ficarem presos aos questionamentos formulados. Eles relatam sobre 

a realidade que vivenciam, suas ideias, crenças, pensamentos, opiniões, condutas, 

sentimentos, atitudes e comportamentos (MINAYO, 2007). 

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra, com objetivo de conhecer 

a percepção dos servidores sobre a importância do conhecimento de práticas de primeiros 

socorros diante de uma situação de acidente no ambiente escolar e sobre o conhecimento 

que os servidores possuem sobre primeiros socorros. Os áudios serão arquivados em 
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mídia digital por cinco anos, conforme estabelece o Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012).  

A segunda etapa ocorreu com a aplicação do teste de conhecimento em primeiros 

socorros (Apêndice C), distribuído antes da realização das oficinas de educação 

permanente, com o intuito de avaliar o conhecimento dos participantes em primeiros 

socorros. 

O questionário para testar o conhecimento em primeiros socorros dos participantes 

foi elaborado pela própria pesquisadora, composto por dez questões objetivas, com 

pontuação total a ser alcançada de 100 pontos. 

A terceira e última etapa consistiu na realização das oficinas de Educação 

Permanente em Primeiros Socorros. Vale ressaltar, que esta etapa foi realizada após a 

elaboração de um plano de Educação Permanente em Saúde, apresentado como produto 

principal desta pesquisa.   

Para o desenvolvimento das oficinas de Educação Permanente foi desenvolvido 

pela pesquisadora um cronograma, apresentado a seguir:  

 

Quadro 2 - Cronograma das Oficinas de Educação Permanente em Primeiros Socorros  
 

OFICINAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE                TEMAS ABORDADOS 

 EM PRIMEIROS SOCORROS 

1° Oficina  

Dezembro/2018 

“A Educação 

Permanente na 

Escola” 

    Apresentação da pesquisa:   
EDUCAÇÃO PERMANENTE 
EM SAÚDE NO INSTITUTO 
FEDERAL DO RIO DE 
JANEIRO CAMPUS 
ENGENHEIRO PAULO DE 
FRONTIN.  

 Dinâmica da “Qualidade” 
 Discussão em roda (Conceito e 

aplicação da Educação 

Permanente em saúde no 

ambiente escolar) 

 Questionário-teste (perguntas 

referentes aos temas de primeiros 

socorros) 

 Conhecimentos prévios para a 

próxima oficina (Avaliação da 
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vítima/Parada 

cardiorrespiratória) 

 

2° Oficina  

Fevereiro 2019 

“Primeiros socorros 

em caso de parada 

cardiorrespiratória” 

    Distribuição do caso Antônio-

situação-problema, (Apêndice E), 

envolvendo parada 

cardiorrespiratória 

 Identificação dos problemas e 

hipóteses  

 Discussão do caso/resolutividade 

 Exposição das condutas de 

primeiros socorros pela prática 

em boneco específico para 

ensino de ressuscitação 

cardiopulmonar RCP) 

 

 3° Oficina  

 Março 2019  

“Primeiros socorros 

em caso de 

Convulsão e 

Desmaio” 

    Distribuição do caso Sofia, 

situação-problema envolvendo 

convulsão e desmaio (Apêndice 

F) 

 Identificação dos problemas e 

hipóteses  

 Discussão do caso/resolutividade  

 Exposição das condutas de 

primeiros socorros pela prática 

em boneco. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Os conteúdos apresentados foram discutidos utilizando metodologias ativas, entre 

elas, a metodologia da problematização e aprendizagem baseada em problemas (PBL).  

A Problematização e a aprendizagem baseadas em problemas geram rupturas no 

modo tradicional de ensinar e aprender, criando espaços para o aluno aprender através da 

dúvida, da curiosidade e do questionamento reflexivo.  

A PBL é desenvolvida através da formação de pequenos grupos, que em conjunto 

buscam as soluções de problemas reais.  Com orientação de um mediador são realizadas 

as seguintes fases: Exposição de uma situação problema; análise e estudo dessa situação; 

formação de hipóteses de solução e questões de aprendizagem, e compartilhamento e 

avaliação das habilidades adquiridas pelos alunos (ROCHA, 2016).  

Já a metodologia da problematização, segundo Berbel (1996), é uma 

aprendizagem que se dá a partir dos problemas detectados na realidade dos trabalhadores, 

com o intuito de aprimorar cada vez mais a transformação de práticas laborais. 

 Exposição de imagens em data 

show de condutas em caso de 

convulsão e desmaio 

4ª Oficina  

Junho 2019 

“Primeiros socorros 

em caso de 

acidentes com 

animais 

peçonhentos”  

 

    Distribuição de uma situação-

problema envolvendo picada de 

animal peçonhento (Apêndice 

H). 

 Identificação dos problemas e 

hipóteses  

 Discussão do caso/resolutividade  

 Exposição das condutas de 

primeiros socorros  

 Exposição de imagens em data 

show de condutas em caso de 

acidentes com animais 

peçonhentos. 
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A metodologia da problematização tem como referência um importante método 

chamado de “Arco de Charles Maguerez”, elaborado em 1982 por Bordenave e Pereira 

(BORDENAVE; PEREIRA, 1982). Esse método é usado para a aprendizagem de 

conteúdos ligados diretamente à realidade vivida pelos educandos. O arco é caracterizado 

em cinco etapas, entre elas, observação da realidade e definição de um problema, 

formulação de pontos chave, teorização, hipóteses de solução, e aplicação à realidade 

(PRADO et al, 2012). 

 
Figura 4 - Apresentação do Arco de Magueres 

 

 
                
               Fonte: Adaptado de UNA-SUS, Universidade Federal de Santa Catarina, s/d. 

 

Os conteúdos abordados nas oficinas tiveram como foco os problemas envolvendo 

a temática de primeiros socorros no ambiente escolar, para isso foram elaboradas 

situações-problemas (vide apêndices E, F, G e H) sobre a temática de primeiros socorros.  

Assim, os participantes foram estimulados todo o tempo a contribuir com a construção 

do conhecimento nessa temática. Com o consentimento de todos, as opiniões e 

contribuições dos participantes sobre a temática e as metodologias utilizadas durantes as 

oficinas foram registradas em um diário de campo pela pesquisadora. 

As oficinas foram realizadas em uma sala de aula do campus Engenheiro Paulo 

de Frontin, reservada antecipadamente na coordenação de turno-COTUR. As atividades 

foram fotografadas após assinatura de Termo de Autorização para uso de imagem 

(Apêndice G), gravadas com aparelho celular e registradas em forma de portfólio. 

Para melhor compreensão das etapas da pesquisa, segue o quadro explicativo 

abaixo: 
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Quadro 3 - Apresentação das Etapas da Pesquisa 
 

 
  Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Cabe citar, que a primeira e segunda etapas da coleta de dados forneceram 

informações cruciais para realização do objetivo específico de elaborar um plano de 

Educação Permanente em Saúde no instituto estudado.   

 

4.8 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados da entrevista seguiu o método de análise de conteúdo de 

Bardin, que pode ser definida como um conjunto de técnicas de análise de comunicação 

que visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens 

(BARDIN, 2009). 

Visando os ensinamentos de Bardin (2009), o processo de análise de conteúdo foi 

dividido em três fases: Pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados: 

inferência e interpretação. 

A Figura 5 mostra o esquema da análise de conteúdo de Bardin, conforme passo 

a passo seguido durante a pesquisa.   
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Figura 5 - Representação Esquemática da Análise de Bardin 
 

 
Fonte: BARDIN, 2009. 
 
 

Na fase da pré-análise, foi o momento de organização e seleção do material 

coletado, com objetivo de sistematizar as ideias iniciais e torná-las operacionais. Foi 

realizada nesta fase uma leitura flutuante, que proporcionou um contato com os 

documentos e um conhecimento amplo do texto, deixando-se invadir por impressões e 

orientações (BARDIN, 2009). 

Após essa fase, ocorreu a fase de exploração do material. A pesquisadora 

codificou os dados da pesquisa e os dados brutos foram transformados de forma 

organizada e agregados em unidades de registros. Após a codificação, os dados foram 

categorizados de forma a agrupar características comuns entre eles. Por último, foi usada 

a fase de tratamento dos resultados obtidos e interpretação, onde com base na literatura 

de fundamentação do estudo foi realizada a inferência e a interpretação dos dados, 

constituindo relações entre o objeto de análise e seu contexto mais amplo, proporcionando 

novas reflexões. A relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica deu sentido 

à interpretação (BARDIN, 2009). 

Para a análise dos dados dos questionários, utilizou-se o aplicativo Microsoft 

Excel para a realização da estatística simples, descritiva, com frequências e porcentagens 

dos dados.  

Após a análise dos dados, a discussão dos resultados foi fundamentada por meio 

da literatura científica nacional e internacional, entre elas a PubMed, Scielo e LILASC, 

produzida no contexto da temática educação permanente no ambiente escolar. Os 

elementos básicos dos resultados foram todos examinados a fim de cumprir com os 

objetivos desta pesquisa. 
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4.9 SÍNTESE DO ESTUDO 

 

Para facilitar o entendimento das fases desta pesquisa e relacioná-las com os 

objetivos específicos a serem alcançados, elaborou-se um quadro síntese (Quadro 4), que 

demonstra os tipos de coleta de dados e análise adotada para responder cada objetivo 

proposto.  O quadro apresenta os objetivos por eixos, ou seja, de acordo com o foco de 

cada etapa da pesquisa separados em percepção, conhecimento e prática.  

 

Quadro 4 - Síntese da Metodologia do Estudo em Relação aos Objetivos Específicos  

EIXO OBJETIVO ESPECÍFICO TIPO DE COLETA 

DE DADOS 

TIPO DE 

ANÁLISE  

PERCEPÇÃO Compreender a percepção dos 

servidores públicos sobre a 

importância do conhecimento de 

práticas de primeiros socorros 

em sua função 

Entrevista 

semiestruturada  

Análise de Bardin 

CONHECIMENTO  Identificar o conhecimento dos 

servidores sobre primeiros 

socorros. 

 

Questionário (teste) 

com 10 perguntas/ 

Entrevista 

semiestruturada 

Estatística simples 

(Excel)/Análise de 

Bardin 

PRÁTICA  Elaborar um plano de Educação 

Permanente em Saúde para os 

servidores públicos.  

Entrevista 

semiestruturada 

Análise de Bardin 

Fonte: Elaboração própria. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

“Ninguém nasce feito, é experimentando-nos no mundo que nós nos 
fazemos.” 

(Paulo Freire) 
 

Serão apresentadas a caracterização dos participantes do estudo e, em seguida, as 

tabelas de unidades de registro e categorias em relação à percepção dos servidores sobre 

a importância dos primeiros socorros para o exercício de suas funções, bem como a 

discussão destas categorias. Além disso, serão descritos e discutidos os resultados 

referentes ao conhecimento dos servidores sobre a temática de primeiros socorros e as 

oficinas de Educação Permanente em Primeiros Socorros realizadas no campus estudado.  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

 

As características relevantes para esta análise foram: idade, sexo, função que 

exerce no IFRJ, escolaridade e tempo de atuação no Instituto Federal do Rio de Janeiro-

IFRJ. 

O resultado referente à caracterização do perfil dos servidores públicos estudado 

mostra que a maioria dos entrevistados é do sexo feminino (68,7%), porém, atualmente, 

do total de servidores que trabalham no campus estudado, apenas 28,5% são do sexo 

feminino, portanto pode-se inferir, por se tratar de uma entrevista voluntária, e o convite 

ter sido direcionado para todos os servidores, que as mulheres tiveram maior interesse 

pela temática de primeiros socorros que os homens.   

 

 

                                    Fonte: Elaboração Própria. 

Figura 6 - Gráfico Sexo da Amostra 
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Entre os 16 participantes, 38% são docentes e 62% são técnicos administrativos 

da educação, exercendo funções como: professor de sociologia, espanhol, computação, 

turismo, biologia, técnico em interprete de libras, bibliotecário, assistente de aluno, 

técnico administrativo, diretoria de ensino e técnico de assuntos educacionais. Os dados 

apontam que as idades variaram entre 21 e 56 anos, com média aritmética de 32 anos.   

O tempo de atuação no IFRJ varia entre 0 anos a 10 anos, com média aritmética 

três anos. Quanto à formação, 81,25% possui curso superior completo. Desse total, 

69,23% possui pós-graduação, sendo 22,2% doutorado. 

A maior porcentagem de servidores com pós-graduação indica o interesse dos 

entrevistados pela busca de novos conhecimentos e aprimoramento de sua carreira 

profissional. É importante salientar, que os institutos federais incentivam a qualificação 

dos servidores, parte disso, associada ao plano de cargos e carreiras do funcionalismo 

público federal, o qual promove a ascensão profissional e salarial destes servidores 

(BRASIL, 2005 & BRASIL, 2012). 

Quadro 5 - Perfil dos Participantes (N:16) 
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                      Fonte: Elaboração Própria. 

Perfil (n:16) Frequência  

observada  

 Frequência  

    Relativa 

Faixa etária  

20-29 anos 

30-39 anos 

40-49 anos 

50-59 anos  

 

4 

8 

3 

1 

  

25% 

50% 

18,7 

6,3% 

Estado civil  

Solteiro   

Casado 

 

8 

8 

  

50% 

50% 

Escolaridade 

Ensino Médio 

Graduação 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

 

3 

2 

6 

3 

2 

  

18,7% 

12,5% 

37,5% 

18,7% 

12,5% 

Tempo de IFRJ 

0-1 ano 

2-4 anos  

5-7 anos 

8-10 anos  

 

5 

6 

3 

2 

  

31,3% 

37,5% 

18,7% 

12,5% 
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5.2 PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 

CONHECIMENTO DE PRIMEIROS SOCORROS  

 

A seguir, encontram-se a síntese dos códigos das unidades de registro-UR, a 

frequência, e o percentual do total de UR. 

O Quadro 6 demonstra as UR codificadas das falas dos entrevistados sobre a 

percepção da importância do conhecimento dos primeiros socorros para sua função no 

ambiente escolar.  

 

Quadro 6 - Unidades de Registro sobre a Percepção dos Entrevistados quanto à Importância do 
Conhecimento de Primeiros Socorros para sua Função 

 
UNIDADES DE REGISTRO/PALAVRA CHAVE FREQÜÊNCIA PERCENTUAL 

 
SALVAR    9 11% 

TRANQUILIZAR  4 4,9% 

RESPONSÁVEL PELO ALUNO  8 9,9% 

EVITAR SEQUELAS 1 1,23% 

LEVAR SEGURANÇA 4 4,9% 

CONHECIMENTO PARA A VIDA 8 9,9% 

TORNAR A ESCOLA MAIS SEGURA 2 2,5% 

SITUAÇÕES QUE NÃO DÁ TEMPO NEM DO SAMU 
CHEGAR 

1 1,23% 

RECONHECER  SINAIS 1 1,23% 
ATUO DIRETAMENTE COM ALUNO 4 4,9% 

EVITAR A MORTE  2 2,5% 

MINUTOS QUE PERDEMOS PODE FAZER TODA A 
DIFERENÇA 

1 1,23% 

DEVIDO AO DESPREPARO 1 1,23% 
É MELHOR ESTAR PREPARADO 1 1,23% 
TRABALHO COM PÚBLICO 2 2,5% 

TRABALHO EM UM LOCAL DISTANTE  2 2,5% 

POR CAUSA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS 1 1,23% 

ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA 3 3,6% 

NÃO É FUNÇÃO DO PROFESSOR  1 1,23% 
EVITAR UM ACIDENTE 1 1,23% 
PARA TER PLENA CAPACIDADE DE ATENDER 
ALGUÉM 

1 1,23% 

APOIAR  1 1,23% 
CONHECER PARA NÃO SER NEGLIGENTE 1 1,23% 
SE NÃO SOUBER A PESSOA MORRE 1 1,23% 
PARA SABER QUAIS OS PASSOS QUE DEVEM SER 
SEGUIDOS 

1 1,23% 

CASO OCORRA ALGUM ACIDENTE NA SALA DE 
AULA 

1 1,23% 

OS ALUNOS SÃO MENORES DE IDADE 2 2,5% 

NÃO AGRAVAR A SITUAÇÃO 3 3,6% 

EVITAR SOFRIMENTO   1 1,23% 

SABER AGIR  2 2,5% 

TRABALHO COM ELETRICIDADE 1 1,23% 
RISCOS PARA A SAÚDE NO MEU TRABALHO 1 1,23% 
AJUDAR  1 1,23% 
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PARA NÃO CAUSAR PÂNICO 1 1,23% 
PASSAR CONFIANÇA 1 1,23% 
EVITAR UM CAOS MAIOR 1 1,23% 
PARA FAZER OS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS 1 1,23% 
HÁ ALUNOS HIPERTENSOS E ANSIOSOS 1 1,23% 
ATUAR EM UMA SITUAÇÃO CAÓTICA  1 1,23% 
NÃO CAUSAR DANOS  1 1,23% 
TOTAL 81 100% 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Foram codificadas 81 UR. A importância atribuída ao conhecer os primeiros 

socorros que foi mais frequente, sob a ótica dos servidores entrevistados, é pelo ato de 

salvar 11%. Entre as unidades de registro encontraram-se outras duas áreas de grande 

relevância: a importância do conhecimento da temática por conta da responsabilidade que 

os profissionais se intitulam com os alunos 9,9%, e ao elencarem o conhecimento de 

primeiros socorros, não só no exercício escolar como também para a vida 9,9%.  

No quadro 7 foi elaborado o primeiro agrupamento temático das unidades de 

registro, de modo que se formaram 11 categorias iniciais. Entre as categorias que tiveram 

o maior número de UR encontrou-se a de possuir habilidades necessárias para o socorro, 

correspondendo a 16% das UR.  Portanto, os entrevistados relataram essa necessidade e 

importância de possuir habilidades para poder prestar os primeiros socorros.  

 

Quadro7 - Síntese das UR e Categorias Iniciais 

UNIDADES DE 
REGISTRO/PALAVRA 

CHAVE 

CATEGORIAS 
INICIAIS 

FREQUENCIA 
UR 

PERCENTUAL 

SALVAR O ALUNO  
EVITAR A MORTE 
SE NÃO SOUBER A PESSOA 
MORRE 

     SALVAR VIDAS 12 15% 

TRANQUILIZAR  
APOIAR  
AJUDAR  
EVITAR SOFRIMENTO 
LEVAR SEGURANÇA 

OFERECER 
CONFORTO A VÍTIMA 

11 13,5% 

PARA TER PLENA 
CAPACIDADE DE ATENDER 
ALGUÉM 
É MELHOR ESTAR 
PREPARADO 

PARA SABER QUAIS OS 
PASSOS QUE DEVEM SER 
SEGUIDOS 
CONHECER PARA NÃO SER 
NEGLIGÊNTE 

PARA ATUAR COM 
EFICIÊNCIA EM CASO 

DE ACIDENTE OU 
MAL SÚBITO NA 

ESCOLA 

6 7,5% 
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PARA FAZER OS 
PROCEDIMENTOS 
ADEQUADOS 
CASO OCORRA ALGUM 
ACIDENTE NA SALA DE 
AULA 
EVITAR SEQUELAS 
EVITAR UM CAOS MAIOR 
NÃO AGRAVAR A 
SITUAÇÃO 
NÃO CAUSAR DANOS 

GUARDAR A 
INTEGRIDADE DA 

VÍTIMA 

6 7,5% 

TORNAR A ESCOLA MAIS 
SEGURA 
EVITAR UM ACIDENTE 

PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES 

3 3,7% 

RESPONSÁVEL PELO ALUNO 
OS ALUNOS SÃO MENORES 
DE IDADE 

RESPONSABILIDADE 
PELO ALUNO/ 

OBRIGATORIEDADE 
DA ASSISTÊNCIA 

             10 12,4% 

RECONHECER SINAIS 
SABER AGIR  
PARA NÃO CAUSAR PÂNICO 
PASSAR CONFIANÇA 
CONHECIMENTO 
IMPORTANTE PARA A VIDA 

POSSUIR 
HABILIDADES 

NECESSÁRIAS PARA 
O SOCORRO  

13 16% 

 RISCOS PARA A SAÚDE NO 
MEU TRABALHO 
HÁ ALUNOS HIPERTENSOS E 
ANSIOSOS 
POR CAUSA DE ANIMAIS 
PEÇONHENTOS 
TRABALHO EM UM LOCAL 
DISTANTE DA CIDADE 

REALIDADE DE 
SAÚDE DA ESCOLA 

5 6,2% 

TRABALHO COM PÚBLICO 
TRABALHO  COM 
ELETRICIDADE ATUO 
DIRETAMENTE COM ALUNO 

CARACTERÍSTICAS 
DA FUNÇÃO 

7 8,2% 

ATENDIMENTO DE 
EMERGÊNCIA 
ATUAR EM UMA SITUAÇÃO 
CAÓTICA 
SITUAÇÕES QUE NÃO DÁ 
TEMPO NEM DO SAMU 
CHEGAR 
MINUTOS QUE PERDEMOS 
PODE FAZER TODA A 
DIFERENÇA 

ATUAR NA 
EMERGÊNCIA 

6 7,5% 

NÃO É FUNÇÃO DO 
PROFESSOR 
DEVIDO AO DESPREPARO  
 

NÃO É MINHA 
FUNÇÃO 

2 2,5% 

TOTAL 11 81 100% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O segundo e último agrupamento temático, apresentado no próximo quadro 

(Quadro 8) caracteriza as três categorias finais formadas a partir das categorias iniciais. 

A categoria mais frequente foi atuar com precisão e eficiência para salvar vidas e garantir 
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a sua integridade física e emocional no socorro básico ou em caso de emergência 65%, 

seguida por um ato de responsabilidade 32,5%, e conhecimento exclusivo do profissional 

de saúde com 2,5%. 

 

Quadro 8 - Categorias Finais sobre a Percepção dos Entrevistados 

CATEGORIAS INICIAIS  CATEGORIAS FINAIS FREQUÊNCIA 
UR 

PERCENTUAL 

1-SALVAR VIDAS 
 
2- OFERECER CONFORTO A 
VÍTIMA 
 
3- PARA ATUAR COM 
EFICIÊNCIA EM CASO DE 
ACIDENTE OU MAL SÚBITO 
NA ESCOLA 
 
4- GUARDAR A 
INTEGRIDADE DA VÍTIMA 
 
5- POSSUIR HABILIDADES 
NECESSÁRIAS PARA O 
SOCORRO 
 
6-ATUAR NA EMERGÊNCIA 
 

 PRECISÃO E EFICIÊNCIA 
PARA SALVAR VIDAS E 
GARANTIR A SUA 
INTEGRIDADE FÍSICA E 
EMOCIONAL NO 
SOCORRO BÁSICO OU EM 
CASO DE EMERGÊNCIA  
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65% 
 
 
 

7-REALIDADE DE SAÚDE 
DA ESCOLA 
 
8-CARACTERÍSTICAS DA 
FUNÇÃO 
 
9-RESPONSABILIDADE 
PELO ALUNO/ 
OBRIGATORIEDADE DA 
ASSISTÊNCIA 
 
10- PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES 
 
 

UM ATO DE 
RESPONSABILIDADE 

26 
 

32,5% 

 
11- NÃO É MINHA FUNÇÃO  

CONHECIMENTO 
EXCLUSIVO DO 

PROFISSIONAL DE 
SAÚDE 

 

2 2,5% 

TOTAL 3 81 100% 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Para correlacionar as categorias com os relatos dos servidores e para detalhar mais 

precisamente as percepções dos entrevistados, a seguir é apresentada categoria por 

categoria de acordo com as falas dos entrevistados, a argúcia da autora do estudo e as 

discussões e contribuições de outros estudos nacionais e internacionais. 
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Categoria 1: Precisão e Eficiência para Salvar Vidas e Garantir a sua Integridade 

Física e Emocional no Socorro Básico ou em Caso de Emergência 

 

Ao analisar as falas e compor esta categoria, percebe-se, que os motivos que os 

entrevistados descreveram pela necessidade do conhecimento de primeiros socorros, 

estão atrelados a uma motivação “pró-social”. Ou seja, eles reconhecem que ao ter 

domínio de práticas de primeiros socorros podem beneficiar o outro.  

A pró-sociabilidade é caracterizada como um conjunto de atitudes que os 

indivíduos realizam para ajudar os demais, sem querer recompensas externas ou 

materiais. Partilhar, ajudar, cuidar e possuir empatia são alguns exemplos de ações pró-

sociais (FERNANDES; OLIVEIRA-MONTEIRO, 2016).  

Exaltando a presença dos comportamentos pró-sociais neste estudo e nesta 

categoria, os resultados demonstram que os entrevistados associam o significado de 

possuírem as informações necessárias e as habilidades técnicas em primeiros socorros 

para diminuir riscos, levar segurança para a cena, passar tranquilidade para o acidentado, 

atuar em tempo hábil para salvar vidas e diminuir sequelas. 

  

“Eu conhecendo práticas de primeiros socorros posso salvar o aluno ou até 
mesmo evitar que ele fique com alguma sequela.” (P1) 
“Porque pelo que eu conheço de primeiros socorros, são exatamente os 
minutos iniciais de procedimentos é que vão trazer a oportunidade da vida da 
pessoa ou a morte, né?” (P15) 

 

A assistência de forma correta e eficiente para garantir a sobrevida da vítima é um 

exercício para a promoção e consolidação de um tecido social baseado na cultura da 

empatia, na generosidade, na gratuidade e na solidariedade (ROCHE, 2010).  

No ambiente escolar, professores e funcionários podem se deparar com diversos 

casos e situações que coloquem em risco a vida de alunos e dos próprios trabalhadores, 

como em caso de desmaio, crise convulsiva, hemorragias, traumas, escoriações, 

lacerações, acidentes com animais peçonhentos, afogamentos, queimaduras, choque 

elétrico, engasgo, parada cardiorrespiratória, entre outros (FIORUC,2008).  

Assim, se faz necessário conhecer o passo a passo de cada conduta em primeiros 

socorros e adquirir habilidades para possuir as características de um verdadeiro socorrista, 

como a calma, agilidade e segurança (CALANDRIM, 2017).  
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 “A gente precisa saber as técnicas de primeiros socorros para conseguir com 
segurança lidar com situações de emergência, que com certeza vão aparecer 
no campus ou em qualquer outro lugar.” (P7) 
“É necessário que todo mundo tenha esse conhecimento prévio para que possa 
salvar uma vida.” (P15) 
“E se eu fizer errado, eu sei que eu posso no lugar de ajudar, eu posso piorar 
a situação, você está entendendo isso?” (P14) 
 

Assim, os resultados foram convergentes com outras pesquisas que discutiram a 

importância do conhecimento de primeiros socorros para professores e funcionários no 

ambiente escolar (OLIVEIRA ABREU, 2014 & PERGOLA; ARAÚJO, 2009). 

Em uma pesquisa realizada em uma escola na cidade de São Paulo, além da 

quantificação do nível de conhecimento dos participantes e da análise do impacto gerado 

após a intervenção em primeiros socorros, os entrevistados caracterizaram a importância 

do treinamento em primeiros socorros para o dia a dia de sua profissão. Um percentual 

de 82,5% da amostra classificou como sendo “muito importante” o ensino de primeiros 

socorros para a realidade escolar, elencando o grau de relevância ao poder de salvar vidas 

(FIORUC et al, 2008).  

Os resultados também demonstraram que os profissionais entrevistados 

reconhecem a relevância do primeiro atendimento adequado, dando ênfase à gestão do 

tempo como fator decisivo para a sobrevida e diminuição de sequelas. 

 
“Preciso conhecer técnicas de primeiros socorros. Na escola se não tivermos 
esse conhecimento o aluno pode até morrer, pois minutos que perdemos pode 
fazer toda a diferença.” (P2) 

  

 Além das qualidades e habilidades a serem desenvolvidas pelos profissionais da 

educação, o ensino em primeiros socorros também propicia autonomia e segurança para 

o indivíduo que vivencia uma situação de emergência (CALANDRIM, 2017).  

A autonomia que o conhecimento em primeiros socorros pode trazer permanece 

explícita nos depoimentos como determinante para a eficiência do socorro. 

 

“A gente precisa saber as técnicas de primeiros socorros para conseguir com 
segurança lidar com situações de emergência, que com certeza vão aparecer 
no campus ou em qualquer outro lugar.” (P7)  
“Isso é um conhecimento que é pra mim, independente do meu trabalho, eu 
vou poder utilizá-la em uma situação de emergência no meu ambiente de 
trabalho, na minha casa, com meus amigos, em qualquer lugar que eu tenha.” 
(P10) 

 

Nesse contexto, reconhecendo a importância da autonomia para o 

desenvolvimento de práticas de primeiros socorros, o autor Paulo Freire descreve que a 
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autonomia é a capacidade do educando de construir e reconstruir um determinado 

conhecimento, sendo o ponto de equilíbrio entre a autoridade e a liberdade no processo 

de aprendizagem (FREIRE, 2011).  Machado (2008) complementa:  

Autonomia é um processo de decisão e de humanização que vamos construindo 
historicamente, a partir de várias, inúmeras decisões que vamos tomando ao 
longo da existência. (MACHADO, 2008, p. 57) 

 

 Nos primeiros socorros, essa autonomia faz toda a diferença para identificar e 

utilizar as formas e os meios para preservar e salvar vidas.  

 

Categoria 2:  Um Ato de Responsabilidade  

 

 A palavra responsabilidade, que vem do verbo do latim “Respondere”, significa 

que quando alguém diante de uma ação ou omissão de uma prática gera um dano, tem a 

obrigação de assumir as consequências que este dano pode ter causado.  

Nos primeiros socorros, essa responsabilidade se associa ao ato jurídico e dever 

de não realizar a omissão de socorro, ou seja, deixar de socorrer pessoas em situação de 

vulnerabilidade, tais como, crianças abandonadas ou perdidas, pessoas inválidas, feridas 

ou em situação de risco ou perigo eminente (BRASIL, 2002). 

As escolas brasileiras, públicas ou privadas, são responsáveis pelo aluno e sua 

integridade física enquanto este estiver sob sua guarda. Além disso, regidas pela 

responsabilidade civil assumem a obrigação e o dever em relação às consequências que suas 

atividades possam gerar aos pais e alunos (BRASIL, 2002).  

Segundo Diniz (2008, p.35), a responsabilidade civil é considerada a aplicação de 

medidas que obrigam o indivíduo que causou o dano a repará-lo, podendo ser dano moral ou 

patrimonial causado a terceiros.  

De acordo com o Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002), a responsabilidade civil 

pode ser determinada a partir de diferentes cenários, tanto por quebra de contrato ou por 

praticar ato ilícito, como a negligência ou omissão voluntária. 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (Art. 186 e 187), causar dano a outrem, 
fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de 
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente 
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem. (BRASIL, 2002) 
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Nessa categoria fica nítida a preocupação dos servidores em cumprir com essa 

responsabilidade civil ao declararem que se veem como responsáveis pelos alunos, já que 

se trata de uma instituição de educação básica e a maioria dos alunos é menor de idade. 

Essa responsabilidade é narrada em vários discursos, trazendo um contexto de proteção e 

zelo com os estudantes. 

 

“Primeiro os alunos são menores de idade, né? (...) me sinto responsável por 
eles.” (P11) 
“Quem trabalha com público creio que é importante saber, ainda mais aqui 
em um serviço público que acontece alguma coisa, com algum aluno ou 
alguém que está sobre minha responsabilidade.” (P6) 

 

Segundo Carvalho et al (2015), os professores e funcionários escolares devem 

esclarecer suas dúvidas sobre condutas em caso de urgência e emergência no ambiente 

escolar, visto que os alunos estão sob suas responsabilidades no horário escolar.  

Nesse estudo, os entrevistados compreendem essa responsabilidade com o público 

para o qual prestam serviço e se colocam como responsáveis pelo primeiro atendimento 

em caso de socorro. Além disso, salientam que, se não prestarem o atendimento, isso pode 

acarretar consequências graves para a pessoa. Aliás, eles reforçam o discurso contra a 

negligência do socorro. 

 

“Se acontece algum evento, situação, naquele momento, eu sou a primeira 
pessoa que vai fazer o primeiro contato. Então eu não posso simplesmente 
chega e falar "Ah, não. Eu vou esperar acontecer alguma coisa?” Não, eu não 
posso negar o socorro. Vamos tentar apoiar essa pessoa, colocar ela para 
sentar, ventilar, dar água, alguma coisa assim.” (P10) 

 

A palavra negligência segundo o dicionário da língua portuguesa significa falta 

de cuidado, desleixo ou falta de zelo. Na área jurídica, o ato de negligenciar é sinônimo 

de omitir alguma ação, de modo que, seu efeito está atrelado a produzir lesão ou danos a 

terceiros. Ao se tratar de primeiros socorros, a negligência é considerada crime, com pena 

de detenção e multa (BRASIL, 2002). 

Ao analisar as falas, verificou-se que os participantes relataram que o 

conhecimento em primeiros socorros é essencial tanto no âmbito escolar como em outros 

ambientes. Tornando o conhecimento válido para qualquer cidadão, pois independente de 

situações e locais estarão sempre preparados para a prevenção e promoção da saúde 

(CARVALHO et al,2014). 
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“Isso é um conhecimento que é pra mim, independente do meu trabalho, eu 
vou poder utilizá-lo em uma situação de emergência na minha casa, com meus 
amigos, em qualquer lugar. Então é uma diferença.” (P10) 
“Eu acho que é importante na vida, não só uma coisa que dependa do meu 
trabalho. Um conhecimento importante para a vida. Como eu mesma falei... 
eu estava saindo da faculdade e encontrei uma senhora enfartando do meu 
lado. Talvez se eu tivesse, sei lá, um pouco de conhecimento em primeiros 
socorros, talvez eu pudesse ajudar, entende?” (P14) 

 

Além disso, o aumento da sobrevida das vítimas em um ambiente extra-hospitalar 

está condicionado à eficiência da atuação do socorrista leigo e ao acionamento precoce 

do serviço especializado (MIOTTO et al, 2008). 

Outro ponto a ser discutido nesta categoria é a importância do conhecimento para 

auxiliar na propagação de uma escola mais segura, uma vez que, profissionais da 

educação capacitados proporcionam um estado de confiança e segurança para a 

comunidade escolar (MEIRELES, 2014). Além disso, expressa, em outras falas, que a 

adesão desse conhecimento pode até evitar acidentes no ambiente escolar.  

 

“O conhecimento em primeiros socorros torna a escola mais segura.” (P1) 
“Então, eu acho que todo mundo deveria saber sobre primeiros socorros. 
Todos nós aqui. Para em caso de um acidente podermos salvar o aluno ou até 
mesmo evitar um acidente.” (P9) 

 

 

Categoria 3: Conhecimento Exclusivo ao Profissional de Saúde 

 

Durante as entrevistas, quando questionados sobre a importância do conhecimento 

em primeiros socorros para a sua função na escola, apenas um entrevistado relatou que 

não vê a necessidade de possuir tais conhecimentos em sua função, descrevendo que o 

professor já possui diversas funções que não são de sua competência e prestar o 

atendimento de socorro seria exclusivo aos profissionais de saúde. 

 

“Eu não acho importante, eu acho que o docente, cada vez mais, tem tido que 
saber muitas coisas que fogem à função dele. Ora e meia o professor tem que 
ser assistente social, psicólogo ou enfermeiro, né? O mais adequado é que 
cada escola tenha estrutura de atendimento e profissionais preparados pra 
prestar atendimento ao aluno.” (P8)  

 

Outro participante descreveu que prestaria o socorro, porém a primeira conduta 

seria chamar um profissional da saúde.  
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“Olha, eu chamaria as pessoas responsáveis, né? Se encontrasse na biblioteca 
um aluno que estivesse passando mal, eu buscaria uma enfermeira pra tentar 
resolver ou entraria mesmo no google e viria algumas ações pra tentar lidar 
assim de forma rápida. Mas a primeira ação eu tentaria buscar uma pessoa 
da área.” (P7)  

 

Atualmente, apesar da relevância, é notório o fato de que o aprendizado em 

primeiros socorros se concentra nos profissionais que exercem suas atividades em 

hospitais, postos de saúde ou em outros locais que lidam com pacientes que carecem de 

cuidados de saúde. Porém, como acidentes e agravos de saúde não têm hora nem lugar 

certo para acontecer, esse conhecimento também é indispensável para o público em geral 

(NARDINO et al, 2014). Além disso, legalmente, todos os indivíduos são responsáveis 

pela realização dos primeiros socorros, uma vez que a não prestação de assistência é 

considerada negligência. 

Assim, pode-se perceber a necessidade imprescindível do conhecimento dos 

primeiros socorros para diferentes segmentos sociais e profissionais, principalmente para 

professores e funcionários escolares, haja vista, que as situações emergenciais podem 

acometer diferentes grupos da população (COSTA et al, 2015).  

Além disso, um preparo prévio e a ação de tomada de decisão de quem oferece 

socorro podem fazer toda a diferença, principalmente no ambiente escolar, já que, pelas 

atividades desenvolvidas rotineiramente, sobretudo nas aulas recreativas, são comuns as 

ocorrências de emergências como fraturas, hemorragias, escoriações, desmaios, 

convulsões e outros agravos (MAIA et al, 2012; GALINDO NETO et al, 2017).  

Logo, é extremamente importante que os professores e funcionários saibam as 

técnicas corretas e específicas para cada tipo de ocorrência, para atuarem na prevenção 

de mortes, na manipulação correta da vítima, na diminuição do tempo de permanência 

hospitalar oriundas por complicações e até mesmo a chamada desnecessária da equipe de 

socorro (VERONESE et al, 2010; FIORUC et al, 2008). 

Segundo Fontana e Santos (2014), oferecer capacitação para profissionais da 

educação em primeiros socorros não se trata de negligenciar ou substituir o papel do 

profissional da saúde, apenas de aumentar a chance de sobrevida da vítima até a chegada 

do socorro especializado.  
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5.3 SAPIÊNCIA DOS SERVIDORES EM PRIMEIROS SOCORROS  

 

A identificação da sapiência dos servidores sobre os primeiros socorros foi 

realizada em dois momentos distintos. O primeiro se deu através da entrevista 

semiestruturada, onde foi questionado se os participantes possuíam algum conhecimento 

sobre os primeiros socorros e quais seriam suas concepções sobre o processo de 

aprendizagem dessa temática. O segundo foi através de um teste, com questões que 

avaliaram o conhecimento sobre algumas condutas e práticas de primeiros socorros.  

Para a análise e discussão dos resultados utilizando a entrevista semiestruturada, 

as falas foram selecionadas de acordo com a maior repetição delas entre os entrevistados, 

aplicando-se o percentual nas respostas. Os resultados e análise do teste foram 

conseguidos por meio de dados estatísticos.  

 

5.3.1 Primeiro Momento 

 

 Em relação aos resultados das entrevistas, 69% dos participantes relataram não 

possuir conhecimento de práticas de primeiros socorros, 50% já presenciaram ou atuaram 

no socorro de alunos ou servidores no ambiente escolar, sendo os agravos testemunhados 

em decorrência de convulsões, desmaios, engasgos e acidentes com animais peçonhentos. 

Um percentual de 88% dos entrevistados não se sente preparado para prestar o primeiro 

atendimento em caso de acidentes ou agravos na escola.  

 Os entrevistados descreveram em seus discursos que não possuem conhecimento 

de primeiros socorros, tampouco se sentem seguros para atuarem em um atendimento em 

que a vítima necessite de cuidados imediatos e precisos.  

 

 “Não tenho preparo, porque eu não sei o que fazer, eu não tenho treinamento, 
não tenho capacitação para esse tipo de coisa.” (P13) 

 

Na amostra obtida nesse estudo, 62% dos servidores afirmaram já ter realizado 

cursos ou treinamentos de primeiros socorros, estando esse dado acima da média de 

outros estudos concretizados com profissionais escolares (CALANDRIM, 2017 & 

ESTEVES, 2015). Apesar da realização de cursos ou treinamentos, os entrevistados 

descreveram o despreparo para atuar em situações de socorro no ambiente escolar.  
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“Eu até realizei um treinamento, mas não tenho segurança para prestar os 
primeiros socorros.” (P13) 

 

Embora o Programa de Saúde na Escola esteja inserido nas escolas brasileiras, o 

ensino de primeiros socorros não é abordado no programa como temática para a educação 

permanente dos profissionais (OLIVEIRA, 2014). 

Nesse contexto, a visão neoliberal e o aumento da mercantilização nas escolas 

podem estar contribuindo para o crescimento de políticas educacionais que não 

consideram as reais necessidades dos sujeitos, planejando ações e metas de acordo com a 

necessidade do mercado e não das escolas (HYPOLITO, 2011). 

Pautada nessa realidade, os resultados desta pesquisa comprovam, perante análise 

das falas, a falta de instrução dos profissionais para socorrerem e prestarem o primeiro 

atendimento no ambiente escolar.  Estudos realizados no Brasil, em Portugal e na Índia 

apontam resultados semelhantes ao pesquisarem sobre o despreparo em primeiros 

socorros dos profissionais que atuam nas escolas (ESTEVES et al, 2017; CALANDRIM 

et al, 2017; GALINDO NETO, 2018; JOSEPH et al ,2015). 

O problema em questão pode ter origem na base curricular dos cursos de 

licenciatura, visto que a maioria não apresenta uma disciplina de primeiros socorros. Isso 

ocasiona a formação de profissionais desqualificados para atuarem em situações que 

oferecem risco de morte e à saúde dos alunos, acarretando condutas inadequadas no 

primeiro atendimento às vítimas de acidentes ou outros agravos à saúde (CALANDRIM 

et al, 2017). 

 

“Meus conhecimentos são mínimos, porque nem nessa instituição, nem na 
anterior, a gente teve essa capacitação.” (P16) 

 

A ausência de aptidão e conhecimento em primeiros socorros pode estar também 

relacionada à falta de treinamentos institucionais efetivos e/ou ao uso de metodologias 

impróprias para este ensino (SONMEZ et al, 2014), visto que os entrevistados relataram 

o esquecimento do conteúdo e a dificuldade em manter ativo o conhecimento adquirido 

anteriormente. 

Ao serem questionados sobre o conhecimento em primeiros socorros, alguns 

entrevistados relataram a necessidade e motivação pelo tema devido ao ato de cuidar de 

filhos ou parentes. Essa expectativa associa os primeiros socorros com o processo de 
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cuidado, tornando o conhecimento útil não somente para o ambiente escolar, mas também 

para a vida familiar e social dos servidores.  

 

“Tenho livrinhos de primeiros socorros em casa, a gente acaba lendo porque  
tem filhos.” (P16) 
“Eu nunca lidei com nenhuma situação assim, na verdade nunca cuidei de 
ninguém na minha vida, eu não sou mãe, eu não tenho filhos, eu não me sinto 
preparada, ainda mais numa situação emergencial.” (P8)  
“Meu filho uma vez colocou um troço na boca, né? E ficou um pouco sufocado 
e aí, para ajudá-lo eu usei os procedimento que a gente conhece do dia a dia 
mesmo.” (P15)   
 “Nunca socorri ninguém, nem em casa, graças a Deus! Por isso que eu nunca 
quis me interessar pelo assunto.” (P7) 

 

Segundo Galindo Neto (2018), o conhecimento prévio adquirido com 

experiências familiares, interfere diretamente no planejamento e na aplicação de 

atividades educativas ao propiciar a construção de um novo saber baseado na 

aprendizagem significativa. 

 

Mas a aprendizagem só adquire sentido (se torna significativa) quando 
corresponde a um desejo manifestado pelo indivíduo. Ao aprender no trabalho, 
os trabalhadores estão buscando dar sentido a uma situação que lhes parece 
incompreensível. (BRASIL,2014) 

 

Além dessas experiências, o conhecimento em primeiros socorros pode ser 

adquirido pelos meios de comunicação, como televisão, rádio ou internet, porém, é 

importante ressaltar, que algumas fontes podem não ser seguras e disseminarem 

informações erradas ou incompletas, podendo causar malefícios para o socorro às vítimas. 

Assim, o ideal é que essas informações sejam adquiridas em atividades educativas com a 

presença de um profissional de saúde (VERONESE et al, 2010).  

Para Freire (2011), o conhecimento pode diminuir os danos quando em combate 

aos problemas, de maneira que é possível intervir na realidade. Assim, para que 

professores e funcionários estejam aptos para socorrer um aluno ou para atuar em medidas 

preventivas de acidentes ou de agravamento de situações emergenciais, são necessárias 

ações educativas que estimulem o pensar e o refletir sobre as práticas de primeiros 

socorros, de forma que utilizem a criatividade e a curiosidade para adquirirem um 

conhecimento capaz de sanar os problemas que possam ocorrer no dia a dia da escola 

(FREIRE, 2011). 

 Nas entrevistas, alguns servidores relataram conhecimentos adquiridos no 

próprio exercício de suas funções ao vivenciarem situações de emergência nas escolas. 
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“Pelas experiências profissionais que eu tenho se alguém necessitar da minha 
ajuda eu posso pegar e de repente ajudar. Teve uma colega minha que estava 
desmaiando, aí já socorri, já coloquei ela, aparei ela, coloquei uma cadeira, 
fiz uma ventilação com uma folha de caderno, alguma coisa pra tentar 
reanimar aquela pessoa.” (P10) 

 

Para Merhy (2014), o próprio processo de trabalho gera formação de pessoas, de 

maneira que as experiências vividas no cotidiano do mundo do trabalho criam novas 

práticas e possibilidades.  

 

“De acordo com minhas experiências no trabalho, algumas coisas eu ainda 
acho que consigo tomar alguma atitude, por exemplo, no caso de uma 
convulsão, eu sei que tem que às vezes segurar a vítima e virar de lado, porque 
ela pode vomitar e engasgar.” (P12) 

 

  A pesquisa demonstrou que uma parcela dos entrevistados realizou capacitações 

ou treinamentos em primeiros socorros, mas, por não utilizarem rotineiramente as 

técnicas aprendidas, não há fixação do conteúdo para aplicação em caso de alguma 

situação de urgência e/ou emergência em seu ambiente de trabalho.  

 
“Se esse treinamento não for dado com certa frequência, a gente acaba 
esquecendo. Sei disso porque eu já passei por treinamentos desse tipo. Eu não 
consigo me lembrar dos procedimentos.” (P16) 
“Porque primeiros socorros é isso, né? Você aprende, mas como você não 
sabe quando que você vai precisar usar aquilo, aquilo parece que vai saindo 
da sua memória, né? E quando você se vê diante do fato, você já esqueceu.” 
(P13) 

 

Segundo Pergola e Araújo (2009), a permanência das habilidades é um dos 

dilemas dos cursos em primeiros socorros, já que as práticas e condutas não são usadas 

frequentemente e com isso são pouco relembradas. Apesar de diversos estudos 

(CALANDRIM 2017, NATARAJAN, 2013, MARTIN, 2015, FIOCUC et al, 2008) 

ressaltarem a eficiência de cursos e treinamentos no ambiente escolar para a melhoria do 

nível de conhecimento e habilidade em primeiros socorros dos profissionais, poucos 

estudos avaliaram a eficácia do ensino após um período de tempo.  

Entre os entrevistados, há aqueles que reforçam a ideia de que as práticas de 

primeiros socorros necessitam de constante atualização, ou seja, tais técnicas previamente 

adquiridas sofrem aperfeiçoamentos e demandam ações de reciclagem. Além disso, por 

serem práticas fora do cotidiano profissional escolar, são necessárias outras estratégias 

para o aprendizado e a manutenção do conhecimento de primeiros socorros. 
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“No momento que realizei o curso me gerou aprendizagem, assim, mas hoje 
me recordo pouca coisa.” (P13) 
“Eu não posso dizer que foi falta de treinamento, mas é a questão de que foi a 
10 anos que eu treinei e depois desses 10 anos, esse conhecimento não foi 
reciclado, então a memória da gente substitui... sabe? Uma informação vai 
subscrevendo a outra.” (P14) 
“Às vezes, você está muito desatualizada, ou porque não está na prática da 
coisa, ou porque aquele conhecimento seu já foi renovado.” (P15) 

 

Assim, os participantes relataram sobre a necessidade de o ensino em primeiros 

socorros no ambiente escolar ser algo permanente, não apenas pontual e direcionado a 

uma categoria específica.  

 

“Eu acho interessante é que você tenha um treinamento continuado. Não 
adianta você ter um treinamento de enfermagem ou de primeiros socorros lá 
na década de 90 e não usar, e acontece uma situação e você de repente não 
sabe socorrer.... Isso tem que ser periódico.” (P10) 
“Acho que é uma coisa contínua, que deve ser mantida, primeiro por causa 
dessa questão da atualização e porque como é um ensino conceitual, não é da 
prática em si, é importante que o conceito vá sendo trabalhado sempre, pra 
que na hora da prática da coisa, ele esteja presente.” (P15) 

 

Ao criticarem a frequência dos treinamentos de primeiros socorros, os 

participantes salientam a importância de um ensino contínuo dessa temática no ambiente 

escolar. Essa importância é igualmente destacada por diversos autores (SONMEZ, 2014 

& KAWAKAME, 2015), que entendem que os treinamentos e cursos realizados em 

primeiros socorros para professores e funcionários devem ser permanentes e não apenas 

esporádicos. Ou seja, o ensino de primeiros socorros deve ser algo ininterrupto nas 

escolas, de modo que o conhecimento e as habilidades sejam refletidos e aplicados pelos 

profissionais que atuam nesse ambiente.  

Nesse contexto, essas concepções também corroboram com Ceccim (2012), o qual 

relata que os treinamentos pontuais não propiciam o desenvolvimento de competências 

profissionais, pois utilizam metodologias que transferem os conhecimentos de um para o 

outro, de forma que não estimulam o aluno a pensar e refletir sobre o assunto, apenas 

decorar (CECCIM, 2012). O mesmo autor indica as metodologias ativas para o ensino e 

aprendizagem de conteúdos de saúde, porque estimulam a troca de conhecimentos e 

experiências entre os participantes e favorecem a construção de um novo saber. 

A metodologia ativa de ensino coloca o educando como principal agente do seu 

aprendizado, favorecendo a autonomia e fomentando o despertar de sua curiosidade. 

Além disso, o uso dessa metodologia estimula a tomada de decisão a partir da reflexão da 
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prática e do contexto social do educando, associando a teoria à prática (BORGES e 

ALENCAR, 2014, p.120).  

A autonomia é criada a partir da relação entre os homens e o conhecimento, de 

modo que não é algo natural, mas está condicionada a uma construção cultural. Paulo 

Freire relata que o ato de ensinar está diretamente interligado no desenvolvimento da 

autonomia. Para o autor, “(...) ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a produção ou a sua construção” (FREIRE, 1998, p. 25).   

Utilizando-se de metodologias ativas para a educação em primeiros socorros, um 

estudo brasileiro contou com a estratégia de ensino em roda de conversa para que os 

profissionais da educação relatassem suas vivências e dúvidas sobre práticas de primeiros 

socorros (SILVIA et al, 2017). As experiências vivenciadas pelos participantes 

contribuíram para enriquecer o debate sobre intervenções de urgência e emergência no 

ambiente escolar. 

No Brasil, têm sido desenvolvidos diversos estudos que utilizam metodologias 

ativas em ações educativas de saúde para os profissionais da educação (SILVIA & 

CORTEZ, 2017; SILVEIRA, 2012), contudo essas experiências com relação à temática 

de primeiros socorros são ainda reduzidas. A metodologia de ensino-aprendizagem 

empregada nessas atividades deve favorecer o reconhecimento da realidade vivida no 

ambiente escolar, promover a reflexão das práticas de trabalho e estimular uma 

aprendizagem significativa para os educandos. 

Segundo Hetti et al (2013 p. 5) o sucesso de qualquer estratégia educativa depende 

imprescindivelmente da compreensão dos envolvidos sobre ela. Portanto, para que ocorra 

uma adesão às atividades educativas sobre os primeiros socorros, é fundamental que os 

professores e funcionários estejam inseridos no planejamento e construção das oficinas a 

serem oferecidas (PINTO et al, 2012).  

 

5.3.2 Segundo Momento 

 
Os participantes responderam a um questionário com 10 questões sobre os 

seguintes temas de primeiros socorros: Reconhecimento da vítima e avaliação dos sinais 

vitais; práticas em caso de mordedura e picada de animais peçonhentos, primeiros 

socorros em caso de parada cardiorrespiratória e condutas em caso de convulsão.  

 As questões eram de múltipla escola, ou seja, os participantes tinham cinco 

opções de resposta para cada conduta, entre elas, a opção de não saber proceder em tal 
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situação exibida.  O quadro a seguir representa a porcentagem de acertos por condutas, 

além de quantificar o número da amostra que declarou não saber proceder no caso 

apresentado. 

 

Quadro 9 - Resultado do Teste de Conhecimento em Primeiros Socorros 

Condutas abordadas no 
questionário 

Saberiam realizar as 
condutas  

Responderam que não 
saberiam como proceder  

Local para avaliação da 
pulsação  

56% Nenhum 

Crise convulsiva  75% Nenhum 
Em caso de picada por 
animal peçonhento  

50% Nenhum 

Identificação da parada 
cardiorrespiratória  

69% 12,5% 

Conduta frente a parada 
cardiorrespiratória 

62% Nenhum 

Localização adequada/ 
compressões 
torácicas/massagem 
cardíaca  

69% Nenhum 

Frequência das 
compressões 
torácicas/massagem 
cardíaca 

6% 50% 

Condutas específicas pra 
animais peçonhentos  

31% 37% 

Reconhecimento de sinais 
vitais/estado da vítima 

81% 6% 

Reconhecimento da crise 
convulsiva  

94% Nenhum 

       Fonte: Elaboração própria. 
  

Ao analisar as respostas dos participantes em relação às condutas de primeiros 

socorros, percebe-se que a maioria dos servidores saberia agir em caso de crise convulsiva 

no ambiente escolar, ou seja, as duas situações relacionadas a esse episódio destacadas 

no teste tiveram a maior porcentagem de acertos. Um percentual de 94% dos participantes 

respondeu corretamente a questão sobre reconhecimento da crise convulsiva, e 75% sobre 

os primeiros socorros durante a convulsão.  

Em relação à parada cardiorrespiratória (PCR), o teste abordou questões sobre a 

identificação da PCR, o local específico e frequência das compressões torácicas, além de 

outras condutas específicas em caso de PCR. Um percentual de 62% dos participantes 

respondeu corretamente as condutas específicas para o socorro em caso de parada 
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cardiorrespiratória, 69% saberiam o local adequado para as compressões torácicas (sobre 

o osso do meio do tórax, entre os mamilos), e quase 70% identificariam que a vítima está 

em PCR. Porém, apenas 6% dos participantes saberia corretamente a frequência das 

compressões torácicas (100 a 120 por minuto), ao mesmo tempo, 50 % respondeu que 

não saberiam proceder na execução desta frequência. 

É importante salientar, que as condutas de primeiros socorros em caso de PCR 

podem ser realizadas por leigos, desde que estejam devidamente treinados. Assim, os 

procedimentos corretos da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) precisam ser difundidos 

para a população de maneira geral, uma vez que o início precoce das compressões 

torácicas com qualidade pode determinar a presença e gravidade de sequelas, bem como 

a sobrevida da vítima (TIMERMAN et al, 2010).  

A frequência  das  compressões torácicas é considerada um dos fatores 

determinantes para o retorno da circulação espontânea e sobrevivência da vítima sem 

danos neurológicos. Ademais,  a aplicação de mais compressões durante a RCP está 

associado a maiores taxas de sobrevivência (GONZALEZ, 2013). 

Segundo a American Heart Association (2015), a maioria das paradas cardíacas 

ocorre fora do ambiente hospitalar, sendo que somente uma pequena parcela dessas 

vítimas irão sobreviver, isso se dá ao fato de que, frequentemente, as pessoas próximas 

não atuam no socorro e nem realizam a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). Segundo 

a associação, é possível melhorar esse cenário com treinamentos e capacitações em RCP 

para a população. 

Para a garantia da RCP de alta qualidade, recomenda-se uma 

frequência de compressão de no mínimo 100/minuto, e no máximo 120 por minutos 

(AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2015).  

 Verifica-se pela análise das respostas, que em determinadas condutas de 

primeiros socorros os participantes realizariam de forma incorreta, e possivelmente, 

ocasionariam prejuízo à vítima, seja um desconforto, sequelas ou até a morte. A exemplo 

disso, encontram-se a abordagem e os procedimentos em caso de acidentes com animais 

peçonhentos, uma vez que, no teste, 50 % dos servidores respondeu de forma errônea 

quais seriam os primeiros socorros diante desse caso. 

Os participantes fizeram uma média de aproximadamente 59 pontos, de um total 

de 100 pontos distribuídos igualmente pelas 10 questões de primeiros socorros. O 

resultado é diferente ao encontrado na fase da entrevista semiestruturada, onde a maioria 

dos servidores relatou não possuir conhecimentos de primeiros socorros.  
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5.4 OFICINAS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PRIMEIROS SOCORROS  

 

Antes de descrever as oficinas efetivadas, deve-se destacar que a análise realizada 

anteriormente das entrevistas semiestruturadas serviu de base para planejar e propor as 

oficinas de Educação Permanente em Primeiros Socorros no campus Engenheiro Paulo 

de Frontin-IFRJ. 

Assim, foi solicitado durante as entrevistas que os participantes pontuassem de 1 

a 10 os temas de primeiros socorros mais relevantes para serem debatidos durante as 

atividades educativas. O número 1 caracterizava o tema mais relevante para a realidade 

escolar vivida pelos participantes e o 10 como o menos relevante. Ressalta-se, que o 

objetivo foi trazer sentido para uma subsequente abordagem de ensino e aprendizagem, 

sendo condizente com a realidade escolar. No quadro abaixo está explícito esses temas 

juntamente com a pontuação obtida e o nível de relevância para os participantes. 

 

Quadro 10 - Temas de Primeiros Socorros 

Primeiros socorros     Somatório  Nível de relevância 

Primeiros socorros em caso de 

mordedura e picada de animais 

peçonhentos 

63 pontos 1° 

Primeiros socorros em caso de 

parada cardiorrespiratória  

64 pontos 2° 

Condutas em caso de 

convulsão 

65 pontos 3° 

Fonte: Elaboração Própria. 

 
Com os resultados dos temas prioritários elencados pelos participantes, pode-se 

planejar e desenvolver as oficinas de Educação Permanente em Primeiros Socorros no 

ambiente estudado. 

A educação vai muito além do processo de escolarização, ela contém uma relação 

com a qualidade de vida, pois ela direciona um caminho a ser seguido de mudanças e 

alterações, condizendo com a definição etimológica da palavra educar, que vem do latim 

educare, que significa o caminho pelo qual o humano se torna (FULATT,1994). 

A educação permanente é caracterizada como a aprendizagem no trabalho que 

associa o aprender e o ensinar com o cotidiano. Utiliza a metodologia da problematização 
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para refletir sobre as deficiências da prática e aprender com suas soluções. Assim, as 

atividades de educação permanente são constituídas de forma ascendente, de modo que 

utilizam métodos contrários ao ensino tradicional (BRASIL,2009). 

Segundo Tavares (2006): 

 
Desde a criação da política da educação permanente instituída pelo Governo 
Federal em 2003, vem sendo repensada uma visão integral do ser humano, 
possibilitando uma busca pessoal, que será motivada pelas vivências 
profissionais e irá resultar no produto que são: as mudanças de atitudes, 
transformação no trabalho por uma visão crítica e voltada para um olhar 
multiprofissional, interdisciplinar, as práticas sociais e as relacionadas a 
concepção da integridade por meio da escuta, do acolhimento, do cuidado e da 
apropriação de uma autonomia. (TAVARES, 2006, p.288) 

 

A EP se diferencia de outras intervenções educativas, pois intitula os sujeitos 

como parte do processo de construção de novos saberes e práticas sociais, estimulando a 

criatividade, a capacidade de “aprender a aprender” dos educandos (FREIRE, 2011, p.75). 

 

O foco central da educação permanente é atuar com a experiência dos 
trabalhadores e a aquisição de conhecimentos, utilizando a realidade de cada 
serviço. É algo complexo e desafiante, pois o gestor tem que proporcionar 
processos educacionais que sensibilizem o profissional, que causem impacto 
no que é subjetivo em cada um e também no seu modo de ser, agir e pensar. 
(HETTI et al, 2013, p.981) 

 

Mediante ao exposto, a EPS pode ser utilizada como estratégia para reorganização 

das atividades de ensino da saúde no cenário escolar (SILVA & CORTEZ, 2017; 

JUZWIAK et al, 2013), pois promove a autonomia e o empoderamento dos servidores 

frente a situações que necessitem de primeiros socorros. 

Além disso, Freire (2011) acrescenta que é através da educação que o homem 

encontra sua verdadeira emancipação, de forma que a ação transformadora gerada por ela 

estimula a consciência crítica e se opõe à prática opressora do ensino tradicional 

(FREIRE, 2011).  

A presença do profissional de saúde na composição do corpo de funcionários em 

instituições de ensino não é obrigatória, com isso, a qualidade das atividades educativas 

em primeiros socorros depende do apoio e parceria com os profissionais que atuam na 

atenção primária à saúde, participantes do Programa de Saúde na Escola (FIGUEIREDO 

et al, 2010). Essa parceria necessária, reforça a EPS como uma ferramenta eficaz para a 

ação em conjunto da saúde e educação. Geradora de espaços para debates e discussões 

sobre as reais necessidades de saúde no ambiente escolar, a EPS possibilita a 



 

68 
 

recomendação de temas em saúde, transversais e interdisciplinares, agregados ao projeto 

pedagógico da escola. 

 Embora a EPS seja uma política pouco conhecida no ambiente escolar, sob a 

perspectiva de Freire (2016) ela se constitui como uma parceira no processo profissional 

no serviço, pois identifica questões e problemas tanto de cunho pedagógico como político.  

As oficinas foram desenvolvidas utilizando metodologias ativas, de modo que os 

participantes foram levados a refletir a realidade do campus, os problemas de suas práticas 

no trabalho e estratégias de resolutividade.  

Segue abaixo a descrição das oficinas de Educação Permanente em Primeiros 

Socorros realizadas no campus Engenheiro Paulo de Frontin, com o uso da metodologia 

da problematização e aprendizagem baseada em problemas.  

 

 

1ª OFICINA (19/12/2018) 

 

Dos 63 profissionais convidados para a primeira oficina de Educação Permanente 

em Primeiros Socorros, compareceram 17 servidores.  Em relação ao cargo que ocupam 

no campus, 5,5% são docentes, 11% exercem cargo de direção (direção geral e direção 

administrativa) e o restante são técnicos administrativos da educação que atuam em 

setores da administração e ensino.  

A oficina aconteceu em uma quarta-feira, no campus Engenheiro Paulo de 

Frontin. Esse dia foi escolhido pelo fato de todos os profissionais se encontrarem 

presentes, devido ao cumprimento das normas estabelecidas pelo IFRJ, facilitando o 

acesso de todos à oficina. O convite para a atividade educativa se deu através do e-mail 

institucional, uma semana antes da sua realização.   

A sala reservada para a atividade educativa possuía data show e cadeiras móveis, 

além de ser espaçosa para a realização de práticas em grupo.  

Iniciou-se com uma dinâmica, chamada “dinâmica das qualidades”, onde se 

desenvolveu as potencialidades do trabalho em equipe. Em um papel A4 a pesquisadora 

solicitou que os servidores, individualmente, colocassem três qualidades ou habilidades 

que possuíssem e julgavam primordiais para o exercício de sua função no campus. Após 

essa etapa, os papéis foram embaralhados e distribuídos um a um de forma aleatória. O 

intuito era que ao pegar as qualidades descritas adivinhassem qual era o autor e o detentor 

dessas qualidades ou habilidades.  Com isso, houve a reflexão de que o trabalho em equipe 
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não se evidenciava apenas algumas qualidades e sim diversas, pois se acoplarem o que 

cada um tem a oferecer poderão formar um ambiente muito mais produtivo e saudável.  

Durante a oficina os participantes foram dispostos em círculo, onde se discutiu 

sobre o conceito de educação permanente e a importância do uso de metodologias ativas. 

Durante a atividade foram apresentadas outras pesquisas que utilizavam a educação 

permanente como estratégia para resolução dos problemas de saúde no ambiente escolar. 

Durante a discussão, os participantes fizeram algumas contribuições e relataram 

suas perspectivas ao empregar a educação permanente como estratégia para o ensino e 

aprendizagem de temas de saúde no campus.  

 

“A proposta é muito boa, pois irá trabalhar aquilo que desrespeito a nossa 
realidade, os problemas que ocorrem no próprio campus.” (S4) 
“A metodologia utilizada é excelente, pois iremos aprender fazendo, na 
prática mesmo.” (S11) 

 

Posteriormente a essa atividade, solicitou-se que os 17 participantes fossem 

divididos em quatro grupos. O objetivo foi apresentar o próximo tema a ser trabalhado na 

2ª oficina de educação permanente em primeiros socorros. Em grupo, expressaram e 

discutiram sobre os conhecimentos prévios e possíveis condutas em caso de parada 

cardiorrespiratória. 

    

Grupo 1: Realizar massagem cardíaca intercalada; Respiração boca a boca; 
Verificar pulsos e a respiração; ligar para o SAMU; Desobstrução das vias 
respiratórias; Afrouxar roupas e manter a ventilação.  
 
Grupo 2: Dificuldade de respirar; Ventilar a pessoa; Dor no peito.  
 
Grupo 3: Realizar massagem no coração; Respiração boca a boca; Alternar 
as duas ações citadas.  
 
Grupo 4: Aplicar a manobra de Heimlich. 

 

A identificação do conhecimento prévio dos servidores e a discussão nessa oficina 

sobre as vivências e experiências com o suporte básico de vida em caso de parada 

cardiorrespiratória, foram fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem 

significativa, já que, é a partir da capacidade de relacionar o conteúdo aprendido com os 

conhecimentos prévios que ela é estruturada.    

É importante salientar, que os temas trabalhados nas oficinas são oriundos dos 

problemas vivenciados na rotina de trabalho dos servidores. Ou seja, a proposta dos temas 

foi coletada na primeira fase desta pesquisa.  
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Ficou abordado, que a próxima oficina aconteceria na segunda quinzena de 

fevereiro, data escolhida devido ao período de férias escolar. Além disso, ficou 

combinado a realização de um café da manhã no início das oficinas. 

A oficina teve duração de duas horas.  

 

 

2º OFICINA (20/02/2019) 

 

Na segunda oficina, compareceram 16 servidores. Iniciou-se com a oferta de um 

café da manhã, que teve como objetivo estimular a interação entre os participantes e 

proporcionar um ambiente tranquilo e favorável para as discussões sobre a temática de 

primeiros socorros em caso de parada cardiorrespiratória (PCR).  

Após o café, os participantes foram divididos de forma aleatória, em quatro 

grupos. Foi distribuída uma situação-problema denominada caso Antônio (Apêndice E), 

que narrava uma PCR no ambiente escolar. Os grupos identificaram os problemas do caso 

e suas respectivas hipóteses geradoras. Em seguida, os grupos foram desfeitos para 

compor um círculo, no qual houve interação intergrupos e maior reflexão dos problemas 

encontrados anteriormente.  

A teorização da temática se deu através de uma aula expositiva dialogada, que 

visou em conjunto propor soluções para os problemas encontrados no caso. A aula foi 

baseada na atualização das diretrizes para RCP e atendimento cardiovascular de 

emergência (ACE) da American Heart Association, de 2015 (AMERICAN HEART 

ASSOCIATION, 2015).  

Posteriormente à discussão da teoria e à exposição de condutas de ressuscitação 

cardiopulmonar, criou-se um espaço para a reflexão do conhecimento prévio relatado na 

primeira oficina sobre Parada cardiorrespiratória. A mediadora entregou os registros 

realizados anteriormente. A proposta estimulou a criação de um novo saber a partir das 

experiências e vivências antes adquiridas sobre a temática.   

Por último, foi realizada a simulação da cena explícita no “caso Antônio”. Os 

participantes realizaram as condutas de RCP no manequim adulto.  

A oficina teve duração de duas horas e trinta minutos. 
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Identificação dos problemas encontrados pelos servidores no “Caso Antônio” 

(Apêndice E):  

 

1- Servidora que prestou o atendimento era incapacitada. 

2- Servidora não reconheceu a parada cardiorrespiratória em Antônio. 

3- Demora em acionar o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU). 

4- Avaliação errada dos sinais vitais (checagem em pulso radial). 

5- Servidor desatualizado (práticas de socorro em desuso e ineficientes).  

6- Posição incorreta para as compressões torácicas.  

7- Frequência e ritmo incorretos na manobra de ressuscitação cardiopulmonar 

(RCP). 

8- Desconhecimento do funcionário escolar sobre o número do SAMU. 

9- Falta de sinal telefônico para acionar o SAMU. 

10- Tempo necessário para a chegada do socorro especializado.  

11- Óbito no cenário escolar. 

 

Hipóteses para os problemas:  

 

1- Falta de capacitações e cursos em primeiros socorros para professores e 

funcionários da escola. 

2- Condutas de PCR pouco utilizadas no âmbito escolar. 

3- Localização da escola em Zona Rural (Demora na chegada do SAMU e sem sinal 

de telefone). 

 

Soluções para os problemas encontrados na prática: 

 

1- Realização contínua de oficinas de primeiros socorros para professores e 

funcionários do CEPF. 

2- Permanência do telefone móvel institucional na coordenação de turno 

(COTUR) do CEPF.  

3- Medidas educativas para conscientização da comunidade escolar sobre 

agravos de saúde e prevenção de acidentes. Melhoria na segurança do campus.  
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3º OFICINA (13/03/2019) 

 

Compareceram 10 servidores. Seguindo a mesma metodologia das oficinas 

realizadas anteriormente, discutiu-se sobre os conhecimentos prévios que os participantes 

possuíam sobre a temática de primeiros socorros, no caso dessa oficina específica, falou-

se sobre desmaio e convulsão.  

 

Grupo 1: Desmaio: Oferecer algo doce. Convulsão: Estabilizar a cabeça e     
puxar a língua. 
 
Grupo 2: Desmaio: Vítima desnorteada, chamar SAMU. Convulsão: 
Involuntariamente mexendo todo corpo. Não deixar enrolar a língua. 
 
Grupo 3: Desmaio: Perda de consciência, acalmar a vítima. Convulsão: 
Curto-circuito, espasmos musculares. Lateralizar a cabeça. 

 

 No decorrer da oficina, os grupos identificaram os problemas e as hipóteses da 

situação-problema caso Sofia (Apêndice F). Posteriormente, em forma de círculo 

expressaram suas dúvidas e opiniões sobre os primeiros socorros em caso de desmaios e 

convulsões. Além disso, a teorização das temáticas se deu através de uma aula expositiva 

dialogada, na qual os participantes puderam desenvolver um novo conhecimento sobre os 

primeiros socorros nas situações relatadas no caso apresentado. A simulação das práticas 

da temática foi realizada tanto em manequim adulto como nos próprios participantes.  

A oficina teve duração de duas horas.  

 

Identificação dos problemas encontrados pelos servidores no “Caso Sofia” 

(Apêndice F):  

 

1- Conduta incorreta para desmaio (solicitou caminhada). 

2- Docente que prestou atendimento de Sofia incapacitada. 

3- Oferta de líquido para a vítima durante a convulsão. 

4- Não ofereceu tranquilidade para o ambiente de socorro. 

5- Conter movimentos dos braços e pernas da vítima durante os espasmos musculares 

(crise convulsiva). 

6- Interferência da cena por curiosos. 

7- Docente tentou puxar a língua da vítima durante a crise convulsiva. 
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8- Não lateralizaram a vítima (risco de broncoaspiração). 

9- Não houve proteção da cabeça da vítima durante a crise convulsiva. 

10- Segurança da vítima prejudicada. 

11- Demora em acionar o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU). 

12- Exposição da vítima e dos colegas ao filmarem e divulgaram as imagens em redes 

sociais. 

 

Hipóteses para os problemas:  

 

1- Falta de capacitações em primeiros socorros para alunos e servidores. 

2- Precariedade de discussão dos problemas reais de saúde encontrados no campus 

pelos servidores.  

3- Falta de conscientização e ética dos alunos ao filmarem e divulgarem as imagens 

sem autorização. 

 

Soluções para os problemas encontrados na prática: 

 

1. Realização de oficinas de Educação Permanente de Primeiros Socorros para 

professores e funcionários. 

2. Realizar atividade de educação em saúde para alunos com a temática de primeiros 

socorros. Conscientizar os alunos sobre uma assistência à vítima com ética e respeito. 

3. Disponibilizar materiais educativos sobre a teoria e práticas de primeiros socorros em 

caso de convulsão para a comunidade escolar.  

 

 

4ª OFICINA (14/08/2019) 

 

Compareceram 14 servidores. A oficina seria no mês de junho, porém, devido ao 

período das férias escolares foi agendada para o início do mês de agosto. Diferente das 

outras atividades de educação permanente, nessa a mediadora foi a professora de biologia 

do campus Engenheiro Paulo de Frontin. Sua contribuição foi essencial para estreitar o 

laço entre a educação e saúde no ambiente escolar, além de fortalecer o diálogo sobre a 

importância do conhecimento dos riscos e procedimentos em relação aos animais 

peçonhentos.  
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 No proceder da atividade educativa, divididos em grupos, os servidores 

identificaram os problemas e as hipóteses da situação-problema “caso Jardel” (Apêndice 

H), e discutiram sobre medidas de proteção contra acidentes com animais peçonhentos. 

O intuito dessa oficina foi a reflexão e o diálogo de um problema recorrente no cenário 

estudado, onde os participantes puderam obter um novo conhecimento sobre primeiros 

socorros em caso de picada de serpentes, aranhas e escorpiões.  

A mediadora utilizou o data show para expor figuras de animais peçonhentos e 

condutas em caso de acidentes. A oficina teve duração de uma hora e trinta minutos.  

 

Identificação dos problemas encontrados pelos servidores no “Caso Jardel” 

(Apêndice H): 

 

1. Desconhecimento do risco de acidentes com animais peçonhentos pelo aluno.  

2. Realização de procedimentos errados: torniquete com a camisa; corte no local da 

picada. 

3. Aluno não ficou em repouso. 

4. Não elevaram e estenderam o segmento picado. 

5. Servidor que prestou o atendimento era incapacitado. 

6. Demora em encaminhar o aluno para o serviço médico de Morro Azul. 

7. Funcionário não acalma a vítima e não passa segurança.  

 

Hipóteses para os problemas:  

 

1. Escola em área de risco para picada de animais peçonhentos (região de mata). 

2. Falta de atividades educativas em primeiros socorros para alunos e servidores. 

3. Falta de sinalização de riscos de acidentes no campus; 

 

Soluções para os problemas encontrados na prática: 

 

1. Realização de oficinas de educação permanente de primeiros socorros para 

professores e funcionários. 

2. Realização de mapeamento dos locais de riscos para acidentes com animais 

peçonhentos no cenário estudado. 
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3.  Realização de sinalização com placas que ilustrem os possíveis riscos e animais 

que possam estar presentes no local mapeado.  

4. Realização de atividades de educação em saúde para alunos com a temática de 

primeiros socorros em caso de acidentes com animais peçonhentos.  

5. Alteração do fluxograma de atendimento de emergência no campus. (Conduta: 

Encaminhar o aluno, vítima de acidente com animal peçonhento, para o pronto 

atendimento mais próximo).  
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6 PRODUTOS DA PESQUISA  

 

“Não há saber mais ou saber menos: há saberes diferentes.” 

(Paulo Freire) 

 

Com o intuito de implantar a Educação Permanente em Saúde no campus 

Engenheiro Paulo de Frontin-IFRJ e cumprir com o objetivo do Mestrado Profissional em 

Ensino na Saúde, elaborou-se como produto um plano de Educação Permanente em 

Saúde, de modo que, seja um instrumento para auxiliar o desenvolvimento de ações para 

o ensino e aprendizagem de temas de saúde para os profissionais do cenário do estudo. 

Foi criado também um portfólio, como subproduto para exposição de fotos, convite e 

resultados das atividades de Educação Permanente em Saúde realizadas no campus 

Engenheiro Paulo de Frontin. 

Como relatado no início desse estudo, a autora ao desenvolver seu trabalho como 

enfermeira do campus Engenheiro Paulo de Frontin foi confrontada com a problemática 

envolvendo a aplicação e o conhecimento de práticas de primeiros socorros. Além disso, 

foi constatado que a área educacional e a área da saúde no campus não estavam 

conectadas para agirem e propagarem a saúde no ambiente escolar.  

Ao conhecer a sapiência dos servidores e a percepção sobre a temática de 

primeiros socorros dada a partir dos resultados das entrevistas semiestruturadas e dos 

questionários, foi necessária a criação de um instrumento que, não somente planejaria as 

ações educativas, mas daria forma à concretização de ações de educação permanente em 

temas de saúde.  

Nas entrevistas, os servidores descreveram a necessidade de as atividades 

educativas em primeiros socorros se tornarem algo permanente no ambiente escolar, 

referenciando a importância de constantes discussões e reflexões sobre a temática. A 

Educação Permanente em Saúde é uma estratégia ímpar para solucionar a problemática 

do cenário estudado.  

Outro ponto que levou à construção do plano foi referente aos resultados do teste 

de conhecimento sobre primeiros socorros, apesar de a pontuação média de acertos ter 

sido maior do que se encontra na literatura, em algumas condutas os participantes 

demonstraram o desconhecimento e a falta de afinidade com a temática exposta.  
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“Você acredita que não tenho nenhum conhecimento sobre primeiros 
socorros, eu nem sei como a gente pega a vítima, como a gente trata.” (P7) 
“Eu tenho insegurança, porque eu não sei se o que eu fizer de repente pode 
piorar a situação da vítima, entendeu? Eu não tenho conhecimento para 
isso.”(P12) 
“Até uma sugestão de um curso para quem está ingressando no serviço 
público ou então nas escolas mesmo, né, para as pessoas terem a noção do 
que são primeiros socorros, porque a gente realmente fica sem saber.” (P6) 

 

 

Essas falas reforçam a ideia da necessidade da construção do produto e apontam 

o interesse dos servidores em adquirir competências, habilidades e práticas em primeiros 

socorros. Abaixo está a exemplificação das etapas para a implantação da Educação 

Permanente em Saúde no campus estudado: 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria.  

Figura 7 - Implantação da EPS no CEPF 
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Para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem em primeiros socorros foram 

escolhidas oficinas, já que seriam mais adequadas para trabalhar a temática com os 

professores e técnicos administrativos da educação.  

As oficinas são espaços criados para o desenvolvimento e construção de saberes 

de forma coletiva, compartilhada e horizontal. Sua dinâmica se baseia no pensamento do 

pedagogo Paulo Freire sobre a dialogicidade em relação ao educador e ao educando 

(FREIRE, 2014). 

A metodologia da oficina configura-se como uma ação reflexiva, participativa e 

democrática, a ponto de trabalhar a relação teoria-prática de forma que todos contribuam 

para a construção do conhecimento, não enaltecendo a figura do professor/educador. 

Além disso, é um método de ensino-aprendizagem que possibilita a troca de 

papéis e funções entre o educador e o educando, sendo um espaço propício para integrar 

saberes e construir novos conhecimentos (VIERA; VOLQUIND 2002, p. 11).  

Segundo os autores Anastasiou e Alves (2004):  

 
A oficina se caracteriza como uma estratégia do fazer pedagógico onde o 
espaço de construção e reconstrução do conhecimento são as principais 
ênfases. É lugar de pensar, descobrir, reinventar, criar e recriar, favorecido pela 
forma horizontal na qual a relação humana se dá. Pode-se lançar mão de 
músicas, textos, observações diretas, vídeos, pesquisas de campo, experiências 
práticas, enfim vivenciar ideias, sentimentos, experiências, num movimento de 
reconstrução individual e coletiva. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 95) 

 

Nesse contexto, é importante salientar que nem todos os problemas encontrados 

na prática de trabalho dos profissionais da educação serão discutidos em forma de 

oficinas, podendo ser utilizadas outras metodologias para facilitar o ensino e 

aprendizagem dos temas de saúde.  

Para a implementação e regulamentação do plano de Educação Permanente em 

Saúde será necessário a pesquisadora encaminhá-lo ao Conselho do Campus Engenheiro 

Paulo de Frontin (CoCam). Após aprovado, será homologado pelo diretor geral e 

implantado no campus supracitado.  

O CoCam é um órgão consultivo que atua exclusivamente no âmbito de cada 

campus do IFRJ, tendo como função contribuir para o planejamento, para a gestão e para 

o desenvolvimento integrado e interdisciplinar do campus. Ele assessora e lavra pareceres 

para auxiliar a gestão do campus de naturezas didático-pedagógica e administrativa 

(REGIMENTO GERAL, 2011, p.13-14).  
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Além da construção do plano de Educação Permanente em Saúde como produto 

primário deste trabalho, pretende-se elaborar como produto secundário uma sala no 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA) Moodle.  

 O Moodle configura-se como um sistema de administração e gestão de atividades 

educacionais com finalidade de criar comunidades on-line, em espaços virtuais 

destinados ao ensino e aprendizagem colaborativa (SILVA, 2013, p.18). 

O seu desenvolvimento começou na Austrália por Martin Dougiamas. Moodle 

vem de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, é um sistema modular 

de ensino à distância, sendo considerado um ambiente virtual destinado para 

programadores, pesquisadores e estudantes da área da educação (BELINE, 2005). 

Silva (2013) ressalta que:  

 

O Moodle tem um portal (http://www.moodle.org), que figura como uma 
central de informações, debates, etc. ele é um Software Open Source, ou seja, 
é livre para estudar, usar, modificar e até mesmo distribuí-lo. Seu objetivo é 
permitir que processos de ensino aprendizagem ocorram por meio da interação, 
privilegiando a construção do conhecimento em colaboração com os pares e a 
aprendizagem significativa dos estudantes. (SILVA, 2013, p.19) 

 

No contexto desta pesquisa, a elaboração de uma sala virtual de aprendizagem 

(AVA) Moodle se fez necessária após a execução das primeiras oficinas de Educação 

Permanente em Primeiros Socorros, já que se constatou a baixa adesão dos servidores 

nessas atividades. A ausência de alguns servidores pode ser justificada pelo horário ao 

qual foram realizadas as oficinas.  

Vale ressaltar, como descrito anteriormente, pela localização do campus e pela 

maioria dos servidores residirem longe do trabalho que ficou inviável realizar as 

atividades educativas após o turno laboral, assim, nem todos os servidores puderam cessar 

a rotina de trabalho para comparecer às oficinas. 

Em virtude disso, e buscando uma maior participação dos servidores nas 

atividades de educação permanente, a sala no AVA Moodle é uma excelente estratégia 

para o desenvolvimento da EP no campus estudado.   

Na sala no AVA Moodle os servidores poderão ter contato com os conteúdos das 

atividades educativas de primeiros socorros já realizadas, materiais complementares, 

discussões registradas em cada oficina de primeiros socorros e as soluções geradas para 

cada problema já identificado. Esse ambiente também funcionará como palco para ensino 
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e aprendizagem de novos conteúdos e estratégias de enfrentamento dos problemas de 

saúde e de educação encontrados no campus. 

É importante salientar, que a sala virtual de aprendizagem Moodle também foi 

pensada em conjunto com os servidores do campus, ideia extraída após sugestões dos 

mesmos para a elaboração de um ambiente para relembrar os conteúdos e as discussões 

realizadas em atividade educativa presencial.  
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6.1 PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

O presente plano é um instrumento norteador das ações educativas 
em saúde para a formação e desenvolvimento dos servidores. Seu 
intuito é contribuir para a resolução dos problemas de saúde que os 
professores e funcionários encontram no exercício de suas funções.  
Este plano auxiliará no desenvolvimento da Educação Permanente 
em Saúde, de modo que, propiciará a promoção e prevenção da 
saúde no campus estudado. 

 

PÚBLICO ALVO: 

SERVIDORES 
PÚBLICOS DO 
CAMPUS 
ENGENHEIRO 
PAULO DE 
FRONTIN- 
INSTITUTO 
FEDERAL DO 

RIO DE JANEIRO 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esse plano é um material orientador para a implantação da Educação Permanente 

em Saúde no campus Engenheiro Paulo de Frontin. A ideia é proporcionar ações 

educativas para os professores e funcionários, buscando a resolutividade das 

problemáticas que surgem no cotidiano do ambiente escolar.  

A EPS é entendida como uma aprendizagem cujo conhecimento é gerado na 

própria prática dos trabalhadores. Assim, a EPS reorganiza técnicas e altera de modo 

significativo o processo de trabalho das equipes, a partir dos problemas e da necessidade 

do dia a dia das pessoas e das organizações (BRASIL, 2015). 

Apesar da EPS ser pouco conhecida no ambiente escolar, sua implantação é uma 

estratégia fundamental para solucionar os problemas de educação em saúde encontrados 

na prática escolar.  

O plano contém sugestões de ações para serem desenvolvidas não de forma 

pontual, mas sim permanente, de modo que a área da educação e a da saúde se unam, em 

sintonia, para a melhoria da qualidade de vida dos alunos e servidores no ambiente 

escolar. 

 Os temas a serem desenvolvidos nas atividades de Educação Permanente serão 

definidos em conjunto nas próprias ações educativas, de maneira que ao identificarem os 

problemas da escola, os servidores busquem definir estratégias para solução e 

aprendizagem.  

Os mediadores das atividades de educação permanente poderão ser tanto a equipe 

de saúde, como os docentes e técnicos administrativos educacionais do campus estudado. 

Com o intuito de proporcionar a integração da saúde e educação no ensino e 

aprendizagem de assuntos e problemas em comuns a todos.  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

A elaboração desse plano de Educação Permanente em Saúde irá contribuir para 

a organização dos processos de trabalho envolvendo saúde e educação no ambiente 

escolar, repercutindo na formação dos profissionais escolares e na saúde dos alunos.  A 

relevância de um plano de EPS está atrelada à necessidade da identificação em grupo dos 
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problemas do dia a dia da rotina escolar, bem como, propicia a construção de um espaço 

para discussão e troca de saberes para suas resolutividades. Contudo, a proposta é obter 

transformações e melhoria de práticas de saúde e educação no ambiente que será 

implantada.  

 

3 OBJETIVOS 

 
1- Implantar a Educação Permanente em Saúde no campus Engenheiro Paulo de 

Frontin com ênfase no aprimoramento das práticas de saúde no ambiente escolar. 

2- Promover a parceria da saúde e da educação no CEPF. 

3- Desenvolver a EPS na perspectiva da criação de um espaço para promoção da troca 

de saberes e experiências entre os servidores públicos do CEPF. 

 

4 PÚBLICO ALVO 

 

Docentes e técnicos administrativos da educação do campus Engenheiro Paulo de 

Frontin. 

  

5 PERIODICIDADE 

 

Os dias e horários serão decididos em conjunto com os servidores do campus para 

o desenvolvimento das ações de Educação Permanente em Saúde. 
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6 ROTEIRO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 

TÍTULO 
ESTRATÉGIA 
EDUCATIVA 
 

TEMAS ABORDADOS OBJETIVOS ESTRATÉGIA 
EDUCATIVA 

MEDIADORA  CARGA 
HORÁRIA  

LOCAL  DATA  

“A Educação 
Permanente 
na Escola” 
 
 

*Qualidades e potencialidades 
para desempenhar o trabalho 
em equipe; 
*Conceito e aplicabilidade da 
educação permanente em 
saúde; 
*Apresentação dos resultados 
da primeira fase da pesquisa 
(problemas relatados pelos 
servidores em relação aos 
primeiros socorros no 
campus); 
*Introdução da temática 
primeiros socorros em caso de 
parada cardiorrespiratória. 

1-Discutir sobre a responsabilidade 
dos servidores na promoção e 
prevenção da saúde no campus. 
2-Refletir coletivamente sobre a 
importância da educação permanente 
para resolução dos problemas de 
saúde no ambiente escolar. 
3-Identificar o conhecimento prévio 
dos servidores sobre parada 
cardiorrespiratória e os primeiros 
socorros. 
4-Promover a reflexão sobre o 
trabalho em equipe na área de saúde 
e primeiros socorros. 

OFICINA ENFERMEIRA 2 HORAS SALA 
C 103 
 CEPF 

18/12/2
018 

“Primeiros 
socorros em 
caso de 
parada 
cardiorrespira
tória” 
 
 

*Caso Antônio- Situação-
problema envolvendo um 
quadro de parada 
cardiorrespiratória; 
*Teoria da parada 
cardiorrespiratória; 
* Massagem cardíaca (prática 
em boneco); 
*Reconhecimento da situação 
(Parada cardiorrespiratória); 
* RCP – Reanimação ou 
ressuscitação cardiopulmonar; 
*Desobstrução de vias aéreas;  
*Ventilação; 

1- Identificar os problemas presentes 
no caso Antônio. 
2-Identificar as hipóteses para os 
problemas 
3-Discutir em roda sobre as condutas 
de primeiros socorros em caso de 
parada cardiorrespiratória. 
4-Realizar a simulação da 
ressuscitação cardiopulmonar no 
boneco específico. 
 

OFICINA ENFERMEIRA Aprox.2 
HORAS 

SALA 
C 103 
 CEPF 

20/02/2
019 
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*Checagem da circulação. 
*Estado de consciência. 
*Socorro Especializado 
“SAMU”; 
*Números telefônicos de 
entidades prestadoras de 
serviços de socorro; 
*Discussão sobre os 
problemas encontrados na 
realidade do campus em 
relação às práticas de 
primeiros socorros.  

“Primeiros 
socorros em 
caso de 
Convulsão e 
Desmaio” 
 
 

*Caso Sofia, Situação-
problema envolvendo um 
quadro de convulsão e 
desmaio na sala de aula; 
*Teoria: Causas do desmaio e 
da convulsão; 
*Condutas em caso de 
desmaio 
 (Vítima consciente e vítima 
inconsciente); 
*Conduta apropriada em caso 
de crise convulsiva; 
*Mitos em relação “enrolar a 
língua” durante a crise 
convulsiva; 
*Posicionamento correto em 
caso de convulsão (lateralizar 
cabeça); 
*Segurança da vítima; 
 *Posicionamento pós-ictal.  

1-Identificar os problemas presentes 
no caso Sofia (discussão com a atual 
realidade da escola). 
2-Identificar as hipóteses para os 
problemas. 
3-Discutir em roda de conversa sobre 
as condutas de primeiros socorros em 
caso de convulsão e desmaio. 
4-Realizar simulação do atendimento 
em caso de convulsão e desmaio no 
boneco específico. 
 
 
 
 

OFICINA ENFERMEIRA Aprox..2 
HORAS 

SALA 
B 103 
 CEPF 

13/03/2
019 
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“ Abordagem 
em caso de 
crise de 
ansiedade 
 

*Situação-problema 
envolvendo um caso de crise 
de ansiedade no ambiente 
escolar, “Caso Marlene”; 
*Problemática da saúde 
mental no CEPF; 
*Promoção da saúde mental 
na escola; 
*Ações educativas em 
conjunto com o projeto 
pedagógico; 
*Condutas em caso de crise 
de ansiedade. 

1-Identificar os problemas presentes 
na situação-problema (discussão com 
a atual realidade escolar). 
2-Identificar as hipóteses para os 
problemas. 
3-Discutir a problemática e propor 
em equipe as soluções  
 

RODA DE 
CONVERSA 

PROFESSOR 
DE 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA  
MÉDICA 
ENFERMEIRA  

2 horas Sala de 
reuniõe
s  

09/05 

“Saúde e 
Educação: 
possibilidades 
de diálogo” 

*Programação de ações 
educativas em conjunto com a 
saúde e educação; 
*Diálogo sobre gestão do 
tempo (alunos e servidores); 
*Problemática: ansiedade pré-
teste em alunos. 

1-Discutir em roda de conversa 
estratégias para o enfrentamento da 
problemática: Ansiedade pré-teste 
em alunos. 
2-Identificar hipóteses da 
problemática. 
3-Planejar em conjunto oficinas de 
organização e gestão do tempo de 
estudos para alunos. 

RODA DE 
CONVERSA 

MÉDICA 
PSIQUIATRA  

2 horas Sala B 
103 

24/07/2
019 
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“Primeiros 
socorros em 
caso de 
acidentes com 
animais 
peçonhentos” 
 
 

*Caso Jardel situação-
problema envolvendo um 
quadro de picada de cobra 
Jararaca; 
*Teoria: Tipos de animais 
peçonhentos e condutas de 
primeiros socorros; 
*Problemática do campus em 
relação os animais 
peçonhentos (Fluxograma de 
atendimento); 
*Condutas em caso de picada 
de cobra Jararaca;  
*Segurança dos alunos e 
servidores em relação os 
acidentes com animais 
peçonhentos. 
 

1- Identificar os problemas presentes 
no caso Jardel (discussão com a atual 
realidade escolar). 
2-Identificar as hipóteses para os 
problemas. 
3-Discutir em roda de conversa sobre 
as condutas de primeiros socorros em 
caso de acidente com animais 
peçonhentos. 
4- Realizar simulação do 
atendimento em caso picada ou 
mordedura de animais.  

OFICINA PROFESSORA 
DE BIOLOGIA 
ENFERMEIRA 

 1 hora e 30 
minutos 

Sala de 
reuniõe
s 

14/08/2
019 

Orientações 
para 
utilização do 
ambiente 
virtual 
Moodle para 
a educação 
permanente.  

 1-Explicar os objetivos da 
plataforma para o desenvolvimento 
da educação permanente   no campus.  
2-Identificar as ferramentas da 
plataforma Moodle.  
3-Explorar as ferramentas da 
plataforma Moodle, navegando no 
Ambiente Virtual de Ensino e 
Aprendizagem. 
4-Informar os objetivos do fórum de 
debates. 
 

AULA 
EXPOSITIVA 

TÉCNICOS DE 
INFORMÁTIC
A 

“ A definir” “ A 
definir” 

“ A 
definir” 
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 “Prevenção 
de acidentes 
no ambiente 
escolar” 
 
 

*Situação-problema 
envolvendo um caso de 
acidente na escola; 
*Diagnostico situacional dos 
riscos de acidentes no CEPF; 
*Teoria dos tipos de acidentes 
e condutas; 
*Estratégias de prevenção de 
acidentes. 

1- Identificar os problemas presentes 
na situação-problema  
2-Identificar as hipóteses para os 
problemas. 
3-Discutir a problemática e propor 
em equipe as soluções. 
4-Propor estratégias de 
conscientização dos alunos quanto 
aos riscos e consequências.   
 

RODA DE 
CONVERSA 

PROFESSOR 
DE 
EDUCAÇÃO 
FÍSICA  

“A definir” “A 
definir” 

“A 
definir” 

“Álcool e 
outras 
drogas” 

“A definir” “A definir”    “A 
DEFINIR” 

“A DEFINIR” “A definir” “A 
definir” 

“A 
definir” 

“Doenças 
sexualmente 
transmissíveis
” 

“A definir” “A definir”    “A 
DEFINIR” 

“A DEFINIR” “A definir” “A 
definir” 

“A 
definir” 

Outro 
Problema 
identificado 
no decorrer 
do 
desenvolvime
nto da EPS 

“A definir” “A definir”    “A 
DEFINIR” 

“A DEFINIR” “A definir” “A 
definir” 

“A 
definir” 

Outro 
Problema 
identificado 
no decorrer 
do 
desenvolvime
nto da EPS 

“A definir” “A definir”    “A 
DEFINIR” 

“A DEFINIR” “A definir” “A 
definir” 

“A 
definir” 

Fonte: Elaboração própria.
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7 RESULTADOS ESPERADOS  

 

Espera-se, que este plano favoreça a formação dos profissionais da educação e da 

saúde para atuarem como multiplicadores do conhecimento para os alunos e para a 

comunidade. 

 

8 REFERÊNCIAS 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Subsecretaria de Assuntos 
Administrativos. O Trabalho como fonte de formação: um movimento em construção no 
Ministério da Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.  
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6.2 PRODUTO SECUNDÁRIO: SALA NO AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM MOODLE 

 

Pretende-se elaborar uma sala no ambiente virtual Moodle destinada à educação 

permanente dos profissionais da educação do campus Engenheiro Paulo de Frontin. 

O ambiente virtual terá os seguintes objetivos:   

 Disponibilizar conteúdos e resultados produzidos nas atividades de Educação 

Permanente em Saúde realizadas presencialmente no campus;  

 Realizar fóruns para debate e discussão dos problemas de saúde e educação 

encontrados no processo de trabalho dos servidores, bem como as estratégias 

para sua resolutividade; 

 Fornecer subsídios teóricos e práticos para o ensino e aprendizagem dos temas 

de saúde e educação identificados pelos servidores; 

 Proporcionar o aprendizado de temas de saúde e educação de acordo com a 

metodologia da problematização. 

 

 A plataforma é acessada pelo link https:// sersa.moodlecloud.com 

A seguir, serão demonstradas as imagens da sala no ambiente virtual Moodle para 

a educação permanente dos servidores:   

A figura 8 mostra a página inicial e de navegação do ambiente Virtual Moodle, e 

a figura 9 contém os tópicos para acesso as atividades de Educação Permanente de 

Primeiros Socorros e de outros assuntos.  
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Figura 8 - Página Inicial e de Navegação da Sala Virtual no Moodle para a Educação 
Permanente dos Servidores  

 
   
 

Figura 9 - Tela apresentando as atividades inseridas na sala virtual 
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Os servidores do campus ao ter acesso ao ambiente virtual para a realização das 

atividades de educação permanente encontrarão tópicos com os resumos das oficinas 

realizadas, vídeos explicativos sobre os temas de primeiros socorros, situações problemas 

de casos fictícios que podem ocorrer no ambiente escolar e que necessitem de primeiros 

socorros, atividades e fóruns para discussões dos problemas encontrados e suas 

respectivas resoluções.  

É importante salientar, que esse espaço possibilitará a reflexão e o diálogo entre 

os funcionários e professores do campus, tendo o papel central no seu empoderamento. 

Porém, infelizmente não houve tempo hábil para a execução e avaliação dessa ferramenta, 

criando-se, inicialmente, apenas uma demonstração de como seria esse ambiente. 

Contudo, observa-se que será de grande valia para o sucesso da implantação da educação 

permanente no cenário estudado.  
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6.3 SUBPRODUTO DA PESQUISA  

 

 

PORTFÓLIO 

EDUCAÇÃO PERMANENTE 
NO CAMPUS ENGENHEIRO 

 PAULO DE FRONTIN 
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POR QUE TRABALHAR PRIMEIROS SOCORROS??? 
*Riscos de acidentes no ambiente escolar; 
*Professores e funcionários despreparados para atuar em primeiros socorros; 
*Localização do campus- (15 km do hospital mais próximo) “tempo necessário para a 
chegada do socorro especializado (20 minutos)”. 
 
Local: Campus Engenheiro Paulo de Frontin. 

 

CONVITE PRIMEIRA OFICINA  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

PRIMEIRA OFICINA 19/12/2018 
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PRIMEIRA OFICINA  
“A Educação Permanente na Escola” 

   A atividade educativa iniciou-se com uma dinâmica para estreitar os laços entre 
servidores e para refletir sobre o trabalho em equipe e a importância do papel de cada um 
na instituição de ensino. 

“DINÂMICA DA QUALIDADE” 
Cada participante descreveu em uma folha A4 três qualidades que possuem. 

Reflexão: o trabalho em equipe não se evidencia apenas algumas qualidades e sim diversas, pois 
se acoplarem o que cada um tem a oferecer o ambiente se torna muito mais produtivo e saudável. 
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    Conhecendo a Educação Permanente 

  QUAL FOI A METODOLOGIA UTILIZADA? 

 
 

Em roda, se discutiu o conceito de educação permanente e a importância do uso 

de metodologias ativas. Durante a atividade foram apresentadas outras pesquisas que 

utilizaram a educação permanente como estratégia para resolução dos problemas de 

saúde no ambiente escolar. 

Posteriormente, divididos em grupos, os participantes descreveram os 

conhecimentos prévios sobre parada cardiorrespiratória e massagem cardíaca.   
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SEGUNDA OFICINA 

 

        Nesta oficina, os participantes foram alocados em quatro grupos distintos para a 

discussão da situação-problema envolvendo um caso de Parada Cardiorrespiratória no 

ambiente escolar (Caso Antônio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quem ensina aprende ao ensinar. E quem aprende ensina ao 
aprender.” (Paulo Freire) 

 

A TEORIZAÇÃO DA TEMÁTICA SE DEU ATRAVÉS DE UMA AULA 
EXPOSITIVA DIALOGADA 
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"Para que um novo instrumento lógico se construa, é preciso sempre 

instrumentos lógicos preliminares; quer dizer que a construção de uma nova 

noção suporá sempre substratos, subestruturas anteriores e isso por 

regressões indefinidas." Jean Piaget. 

 

                          FORMAÇÃO DE UM NOVO SABER EM PCR 
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A realização da oficina e seus objetivos foram publicados no site 
institucional do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Segue a reportagem 

abaixo: 
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TERCEIRA OFICINA 

“Mudar é difícil, mas é possível.” (Paulo Freire) 

Primeiros socorros em caso de desmaio e convulsão no ambiente escolar 

CONHECIMENTO PRÉVIO DOS SERVIDORES 

 

 

 

 

 

 

Discussão em roda: Identificando os problemas do caso Sofia e refletindo sobre a 
realidade do campus Engenheiro Paulo de Frontin. 

 

 

 

 

 

 

VAMOS PARA A PRÁTICA  

VAMOS PARA A PRÁTICA ....... 
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É certo que outros encontros virão, pois a Educação Permanente é a chave para as 
transformações das práticas de saúde no Campus Engenheiro Paulo de Frontin. 

 

 

“Educar é impregnar de sentido o 
que fazemos a cada instante!” 

(Paulo Freire) 
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1ª RODA DE CONVERSA:  COMO PROCEDER EM CASO DE CRISE DE 
ANSIEDADE?  

Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há 
sempre o que aprender (Paulo Freire). 

Apresentação e discussão sobre o caso “Marlene” (Apêndice G) . Situação problema 
envolvendo crise de ansiedade de uma aluna.  

 

 

ANSIEDADE É DEFINIDA COMO UM ESTADO DE PREOCUPAÇÃO EXCESSIVA, UMA 
APREENSÃO NEGATIVA EM RELAÇÃO AO FUTURO E INQUIETAÇÃO 
DESCONFORTÁVEL; INCLUI MANIFESTAÇÕES SOMÁTICAS (CEFALEIA, 
TAQUICARDIA, TREMORES, VERTIGEM, SUDORESE, PARESTESIAS, NÁUSEAS, 
DIARREIA ETC.) E PSÍQUICAS (INQUIETAÇÃO INTERNA, INSEGURANÇA, INSÔNIA, 
IRRITABILIDADE, DESCONFORTO MENTAL, DIFICULDADE PARA SE 
CONCENTRAR ETC.). 

Fonte: REVISTA OFICIAL DO NÚCLEO DE ESTUDOS DA SAÚDE DO ADOLESCENTE / UERJ, Vol. 10 Supl. 3 - Out - 2013 
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RESULTADO DA DISCUSSÃO DO CASO (Apêndice G): 

O QUE FAZER DURANTE UMA CRISE DE ANSIEDADE? 

 

1- Detectar os sintomas ansiosos agudos. 

“Frio na barriga”, estômago embrulhado (náusea), coração batendo acelerado, 
sensação de apreensão, angústia, agitação, corpo trêmulo, boca seca, suor 
excessivo, respiração ofegante, choro copioso. 

2- Utilizar estratégias de tranquilização e relaxamento de acordo com a intensidade da 
crise.  

3- Após certa tranquilização, fazer uma escuta sobre o que aconteceu.  

4- Se colocar no lugar de observador, por meio da tomada da perspectiva do aluno, e 
procurar os gatilhos de ideias disfuncionais, como generalizações e exageros. 

5- Tentar achar estratégias junto ao aluno para tirar o peso daquela situação. 

 

 

  

A adolescência é considerada um período de vulnerabilidade ao 
surgimento ou agravamento de sintomas ansiosos. O grau de 
prejuízo e a interferência no funcionamento diário do adolescente 
que configuram os sintomas como um transtorno de ansiedade 
(FILHO; SILVA,2013). 

 

Após identificação dos problemas do caso apresentado e discussão para 
resolutividade, o professor de Educação física demonstrou técnicas de 
respiração para ansiedade. 
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QUARTA OFICINA 

“Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes” (Paulo Freire). 

    Primeiros socorros em caso de acidentes com animais peçonhentos         

Nessa oficina, trabalhamos a situação-problema caso Jardel (Apêndice H), que relata um 
acidente com um cobra Jararaca. Discutimos os primeiros socorros necessários diante do 
quadro e medidas preventivas em relação a acidentes com animais peçonhentos.  
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Aula positiva dialogada com os servidores sobre os tipos de animais peçonhentos e 
condutas em caso de acidentes.

 

 

 

 

“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, 
nunca tem medo e nunca se arrepende.” (Leonardo da Vinci) 

 

Na oficina refletimos sobre a importância do conhecimento em primeiros socorros 
e novas estratégias para o aprendizado e ensino de toda a comunidade escolar. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diversos estudos descrevem a relevância de atividades educativas de saúde para 

profissionais da educação, porém, poucos utilizam metodologias ativas que envolvam os 

participantes no processo de ensino-aprendizagem, dificultando a resolução dos 

problemas de suas práticas cotidianas na escola.   

Os resultados obtidos no presente estudo reforçam a percepção geral da 

precariedade do conhecimento e habilidades em primeiros socorros pelos profissionais 

que atuam no ambiente escolar, ressaltando a importância do ensino nessa temática em 

saúde para a referida população.  

A maioria dos profissionais que atua em instituições de ensino, quando 

questionados ativamente, relata a percepção da importância dos primeiros socorros para 

o seu trabalho. Assim como, demonstram ter motivações pró-sociais e preocupações 

sobre sua responsabilidade profissional em relação aos cuidados com os alunos. Contudo, 

é evidente que a falta de reforço continuado sobre o tema, desde a formação até o final da 

atuação do profissional, propicia seu esquecimento. 

Nesse estudo, a avaliação do conhecimento dos entrevistados sobre primeiros 

socorros se fez necessária para a implantação da Educação Permanente em Saúde no 

campus Engenheiro Paulo de Frontin. Constatou-se durante a entrevista, que os servidores 

possuem pouco conhecimento em primeiros socorros, que os cursos já realizados na 

temática não promoveram autonomia e segurança para realizarem o socorro de vítimas, 

que apesar de alguns relatarem experiências e conhecimentos prévios em primeiros 

socorros não são suficientes para lidar com a problemática no cenário escolar.  

Além disso, os entrevistados relataram a necessidade de atividades educativas 

contínuas em primeiros socorros, visto que é uma temática de grande relevância para 

salvar vidas, prevenir agravos, sequelas e garantir o conforto e tranquilidade para a vítima, 

seja aluno ou funcionário do ambiente escolar.  

Dessa forma, para que ocorram mudanças na realidade do ambiente estudado, é 

preciso que os profissionais sejam estimulados a discutir constantemente os temas 

relacionados aos primeiros socorros. E a Educação Permanente em Saúde representou 

uma estratégia eficiente ao proporcionar espaços contínuos de problematização, 

simulação, debate e tomada de decisão para as situações particulares relacionadas a temas 

em saúde vivenciadas no cenário escolar.  
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Entretanto, para uma implantação eficaz da Educação Permanente em Saúde no 

campus estudado foi necessária a parceria entre a educação e a saúde, visto que a 

conjunção dessas áreas e das diferentes experiências dos participantes em relação aos 

primeiros socorros proporcionou aprendizagem significativa, discussão da problemática 

sobre outras óticas e maior reflexão para resolutividade dos problemas no ambiente 

escolar.  

Ressalta-se, a relevância do plano de Educação Permanente em Saúde para o 

idealização e direcionamento das ações educativas de saúde, sendo de grande importância 

que esse plano seja fundamentado nos reais problemas cotidianos e na realidade dos 

trabalhadores, de forma que seja continuadamente alimentado pelos próprios servidores 

do cenário estudado.   

A participação dos profissionais de educação do campus nas oficinas de educação 

permanente em primeiros socorros foi pequena, com uma média de 14 servidores por 

atividade desenvolvida. A baixa adesão tem dois possíveis motivos: falta de interesse no 

assunto e incompatibilidade de horários.  

Nesse contexto, pela não adesão esperada nas atividades presenciais, foi proposto 

uma sala no ambiente virtual Moodle. Com essa tecnologia, espera-se que as atividades 

de Educação Permanente em Saúde estejam acessíveis a todos, de modo que os problemas 

de saúde sejam identificados e solucionados de forma coletiva, estimulando a troca de 

conhecimentos e aprendizado.  

Apontam-se como limitações desta pesquisa, o quantitativo reduzido de estudos 

que utilizaram a estratégia da educação permanente para o ensino e aprendizado de temas 

de saúde para professores e funcionários do ambiente escolar.  

Assim, esse estudo espera contribuir para a realização de novas pesquisas que 

fomentem maior embasamento científico por meio de resultados, seja com a aplicação da 

EPS, como de outras metodologias inovadoras para o ensino e manutenção das 

habilidades em primeiros socorros e outros temas aos profissionais da educação. 
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APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidada (o) a participar voluntariamente da pesquisa intitulada 

“EDUCAÇÃO PERMANENTE EM PRIMEIROS SOCORROS NO INSTITUTO 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CAMPUS ENGENHEIRO PAULO DE 

FRONTIN". Pretendemos programar e realizar Oficinas de Educação Permanente em 

primeiros socorros para os servidores públicos, além de compreender a percepção dos 

servidores do IFRJ campus Engenheiro Paulo de Frontin sobre a importância do 

conhecimento de práticas de primeiros socorros. Além disso, buscaremos avaliar o 

conhecimento dos servidores sobre primeiros socorros. Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, cujas coletas de dados serão através de entrevista semi-estruturada e 

questionários. A entrevista será gravada, transcrita e analisada na íntegra, já os 

questionários serão aplicados antes da oficina de educação em primeiros socorros. Não 

há custos para a participação em qualquer fase deste estudo e nem compensação 

financeira pela sua participação na pesquisa. Caso necessite poderá solicitar 

esclarecimentos a qualquer momento. Você tem a liberdade de recusar a participar desta 

pesquisa e de se retirar do estudo a qualquer momento, sem penalização ou prejuízo 

pessoal. Todas as informações obtidas serão sigilosas e confidenciais. Os participantes 

terão suas identidades preservadas e serão usados letras e números para caracterizá-los. 

Gostaríamos de ressaltar que esta pesquisa envolve risco mínimo à integridade moral dos 

participantes. A pesquisa trará benefícios diretos aos participantes, pois ao conhecer as 

dificuldades vivenciadas pelos entrevistados no ambiente do estudo, cursos serão 

desenvolvidos visando à melhoria das práticas de primeiros socorros no cenário do 

estudo. Porém, se você não estiver à vontade para responder sobre qualquer 
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questionamento poderá se recusar imediatamente, ficando livre de não responder as 

questões de seu interesse. Os resultados da pesquisa estarão à sua inteira disposição. 

 Esse termo de consentimento está impresso em duas vias, sendo uma cópia 

destinada a você e outra a pesquisadora responsável. 

 

Eu,___________________________________________RG/CPF_________________, 

fui devidamente esclarecida (o), de forma clara e detalhada, pela pesquisadora Jessika 

Afonso Castro sobre os objetivos do presente estudo, os procedimentos envolvidos nela, 

bem como os possíveis riscos e benefícios decorrentes da minha participação. Sei que a 

qualquer momento posso retirar meu consentimento e sair da pesquisa sem qualquer 

penalidade, caso queira, também posso modificar a minha contribuição. Professo que 

concordo em participar desse estudo e recebi uma cópia deste termo de consentimento 

livre e esclarecido, sendo dada a mim a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas.  

 

__________________, ____ de __________________ de 2018 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura da (o) participante 

 

_____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora Jessika Afonso Castro 

 

 

Pesquisadora: Jessika Afonso Castro  
Orientador: Dr. Benedito Carlos Cordeiro 
Endereço Residencial: Rua Luís Silvestre, n°100, Bairro cerâmica. Cidade: Paraíba do Sul 
Telefone: (24) 98113-5415 
Endereço institucional (MPES/UFF): R. Dr. Celestino, 74 - Centro, Niterói – RJ 
Telefone institucional: (21)2629-9491 
Endereço do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): Rua Marquês do Paraná 303 - Niterói – RJ 
Telefone do CEP: (21) 2629-9189 
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APÊNDICE B: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (QUESTIONÁRIO 

CARACTERIZAÇÃO) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

 

Código: ______                                                         Data da Coleta: ___/___/ _____ 

 

1- Identificação: 

Sexo: Masculino ( ) Feminino ( )          Idade:______anos 

Religião: ( ) Católica ( ) Evangélica ( ) Espírita  ( )Outras (  ) Não Tenho Religião  

Situação Civil: ( ) Casado ( ) Solteiro ( ) Divorciado ( ) Viúvo  

Tempo de serviço no Instituto Federal do Rio de Janeiro: ______________ 

Função que exerce: _______________________Carga horária semanal: ________ 

Outro vínculo: ( ) Sim ____________________________________ ( ) Não  

2-Formação:  

Escolaridade:______________________Tempo de Formação: __________ 

Instituição de ensino em que se graduou: ( ) Pública ( )Privada  

Formação Complementar: 

( ) Capacitação  Área:  

( ) Especialização Área: 

( ) Mestrado  Área: 

( ) Doutorado  Área: 

( ) Pós-Doutorado  Área: 
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APÊNDICE C: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (TESTE DE 

CONHECIMENTO EM PRIMEIROS SOCORROS) 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

Código: _______                                                       Data: ___/___/ _____ 

Teste de conhecimento   

 

1- Um servidor ou um aluno encontra-se caído próximo ao laboratório de 

informática e não está respirando.  Você imediatamente checa o pulso.  Neste 

caso, qual o local ideal para a verificação? 

( ) Pulso femoral (próximo a virilha)  

( ) Pulso radial (no braço, próximo as mãos)  

( ) Pulso carotídeo ( no pescoço, próximo a região da traqueia)  

( ) Pulso temporal (na cabeça) 

( ) Não sei como proceder 

2- Quando um aluno ou um funcionário estiver em uma crise convulsiva é correto?  

( ) Segurá-lo firmemente para não se machucar até passar a crise.  

( ) Afastá-lo de locais perigosos e proteger sua cabeça, posicionando de forma que fique 

lateralizada.  

( ) Tentar abrir a boca da vítima para que ela respire e não morda a língua. 

( ) Oferecer líquidos para a vítima e afrouxar suas roupas  

( ) Não sei como proceder  

3- Qual a conduta em caso de picada por animal peçonhento?   

( ) Apertar o local da picada  até que saia todo o veneno, depois lavar com água e sabão.  

( ) Realizar torniquete impedindo a circulação no local.  

( ) Lavar o local com água e sabão  e  posicionar a vítima de forma que ela fique deitada. 

Se a picada for nas pernas ou nos braços elevar os membros.  

( ) Aplicar pó de café ou pasta de dente na lesão para diminuir a concentração do veneno.  

( ) Não sei como proceder  
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4- Diante de uma situação de emergência, você verifica que o aluno 

está inconsciente (imóvel e sem resposta a estímulos), não respira e não tem 

pulso. É correto suspeitar de: 

( ) Desmaio 

( ) Convulsão  

( ) Parada cardiorrespiratória 

( ) Hipoglicemia 

( ) Não sei responde 

5- Uma aluna está caída no pátio da escola, ao se aproximar, você observa que ela 

não responde ao seu chamado, que não respira e encontra-se com as extremidades e 

lábios arroxeados.  Qual seria a sua conduta? 

( ) Chamar pelo socorro e aguardar 

( ) Chamar pelo socorro e realizar imediatamente compressões torácicas até a chegada de 

um desfibrilador automático externo. 

( ) Chamar o socorro e realizar imediatamente a respiração boca a boca 

( ) Jogar um copo de água fria em sua face.  

( ) Não sei como proceder 

6-Qual é o local do corpo adequado para realizar a massagem cardíaca (em parada 

cardiorrespiratória)? 

( ) Na parte superior do peito (tórax), perto da clavícula 

( ) Sobre o coração, no lado esquerdo do peito  

( ) Sobre o osso do meio do tórax entre os mamilos  

( ) Em qualquer região do peito 

( ) Não sei como proceder  

7- Na execução das compressões torácicas deve: 

( ) Realizar as compressões em uma frequência de 50 por minuto 

( ) Realizar apenas cinco compressões até a chegada da equipe especializada 

( ) Realizar as compressões em uma frequência de 100 a 120 por minuto 

( ) Realizar as compressões de forma rápida,  profunda e em uma frequência de até 100 

por minuto. 

 ( ) Não sei como proceder  

8- Considerando acidentes com animais peçonhentos ou venenosos, uma das 

condutas preconizadas, de acordo com o tipo de acidente é: 
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( ) Em caso de picada de cobra: realizar o garroteamento  através do uso do torniquete 

sobre a região afetada, de modo que, impeça a disseminação do veneno. 

( ) Picada por aranha marrom: realizar a sucção sobre a região afetada para remoção do 

veneno 

( ) Picada por escorpião: realizar a sangria sobre a região afetada para remoção do 

veneno. 

( ) Picada de cobra: se possível, lavar o local com água e sabão e encaminhar ao serviço 

de saúde mais próximo. 

( ) Não sei como proceder  

9- Considerando os primeiros socorros em ambiente escolar, assinale a alternativa 
que apresenta os quatro sinais vitais que informam a respeito do estado da vítima. 

( ) Pulsação, glicemia, pressão e temperatura 

( ) Pressão, consciência, glicemia e pulsação 

( ) Glicemia, consciência, respiração e coloração da pele 

( ) Respiração, pulsação, temperatura e consciência 

( ) Não sei como proceder 

10- É um tipo de ataque que ocorre por um distúrbio no cérebro. A vítima tem 
movimentos involuntários e desordenados e em geral, perda da consciência. Esta é 
a definição de:  
 
( ) Convulsão 

( ) Desmaio 

( ) Infarto 

( ) Derrame  

( ) Não sei           

               

 

                  Agradecemos muito pela sua atenção e colaboração! 
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APÊNDICE D: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS (ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

 

Código:______                                                        Data da Entrevista: ___/___/ _____ 

1. Para você, o que são os primeiros socorros? Relate o seu conhecimento sobre 

primeiros socorros 

2.Você já presenciou alguma situação em que alguém necessitasse de socorro? E 

como reagiu?  

3. Você se sente preparado para prestar o primeiro atendimento em caso de 

urgência e emergência no campus? Relate esse despreparo.   

3. Relate sobre a importância do conhecimento de primeiros socorros para o 

exercício de sua função no ambiente escolar. 

5. No seu processo de formação, ou durante a vida, você já teve algum tipo de 

treinamento ou capacitação em primeiros socorros? Descreva sobre esse ensino.  

Esse ensino te capacitou? 

6. Classifique o que julga mais importante para ser discutido em um curso de 

primeiros socorros para servidores que atuam no ambiente escolar. Classifique do 

1 ao 10, sendo o 1 o tema mais relevante para você.  

( ) Atendimento em caso de desmaio 

( ) Fraturas/ mobilização uso de  talas e ataduras   

( )Hemorragias (primeiros socorros em caso de sangramento nasal, cortes ou 

ferimentos) 

( ) Reconhecimento da vítima e avaliação dos sinais vitais  

( ) Parada cardiorrespiratória – massagem cardíaca/ respiração/ventilação 

( ) Afogamento  

( ) Primeiros socorros em caso de mordedura e picada de animais peçonhentos  

( ) Queimaduras  

( ) Condutas em caso de crise de  Convulsão  

( ) Vítima engasgada/Desobstrução das vias aéreas 
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APÊNDICE E:  SITUAÇÃO-PROBLEMA CASO ANTÔNIO 

 

Apresentação de situações fictícias que podem ocorrer a qualquer momento 

no ambiente escolar.  Caso elaborado a partir dos depoimentos e descrições dos 

servidores sobre a importância do conhecimento de primeiros socorros na função 

que exercem no campus. Tema abordado: Parada cardiorrespiratória.   

 

CASO ANTÔNIO 
  

Antônio é servidor público do Instituto Federal do Rio de Janeiro, lotado no 

campus Engenheiro Paulo de Frontin, onde exerce o cargo de auxiliar 

administrativo.  Tem 52 anos, diabético descompensado, hipertenso, obeso e não pratica 

atividades físicas regularmente.  No dia 6 de dezembro de 2018, durante o desempenho 

de suas atividades, sofreu um episódio de perda súbita de consciência e veio ao chão. 

Imediatamente, a servidora Almerinda, sua colega de setor, foi socorrê-lo.  

Antônio não respirava e não respondia por estímulos de voz e nem ao toque. 

Almerinda imaginou que seria um caso de desmaio, já que ele era portador de diabetes e 

hipertensão. Como havia assistido em um filme que o uso de um pouco de água no rosto 

do desmaiado poderia fazê-lo retomar a consciência, foi até o banheiro próximo, trouxe 

um copo com água da torneira e aplicou-lhe na testa, bochechas e queixo. Após cinco 

minutos do ocorrido e sem reação de Antônio, Almerinda resolveu chamar alguém do 

setor ao lado para auxiliar no socorro. 

Pedro foi verificar o que estava ocorrendo ao ouvir os gritos de socorro de 

Almerinda. Chegando à cena, constatou que Antônio não respirava, não tinha pulsação 

periférica e apresentava pele fria e cianótica. Realizou imediatamente a massagem 

cardíaca. Se posicionou ao lado da vítima e com uma das mãos iniciou as compressões 

na região abaixo do mamilo direito. Pedro participou de um curso de primeiros socorros 

na década de 1990, como nunca prestou socorro a ninguém, não lembrava quase nada da 

conduta em caso de parada cardíaca. Porém, sabia que se a vítima estava num quadro de 

inconsciência, não respondendo a estímulos, não respirando e sem pulsação, era caso para 

realizar a massagem cardíaca. Cansado e sem sucesso no procedimento, Pedro solicita 

Almerinda para que chamasse pelo socorro, orientando a ligar para o SAMU no número 

194. Sem sinal de celular, Almerinda preferiu ligar para o ramal da COTUR e solicitar o 

socorro. O telefone institucional não estava realizando ligações externas e diante disso foi 
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necessário utilizar o telefone móvel “institucional” para realizar o chamado 

emergencial.  Passados 25 minutos, o SAMU chega ao campus Engenheiro Paulo de 

Frontin. 

A equipe especializada realizou os procedimentos necessários e o médico atesta o 

óbito.  O enfermeiro do SAMU perguntou ao servidor Pedro há quanto tempo tinha 

ocorrido o acidente e se alguém tentou a reanimação. Pedro respondeu que havia 

aproximadamente 50 minutos do início do mal súbito da vítima e que ele chegou a realizar 

um ciclo com 40 compressões cardíacas, porém sem sucesso. Nervosa, Almerinda, que 

estava ouvindo os questionamentos, pergunta ao enfermeiro qual seria a conduta correta 

para que o atendimento fosse eficiente com possibilidade de reanimação de Antônio.  O 

enfermeiro responde.... 
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APÊNDICE F:  SITUAÇÃO-PROBLEMA CASO SOFIA 

 

Apresentação de situações fictícias que podem ocorrer a qualquer momento 

no ambiente escolar. Caso elaborado a partir dos depoimentos e descrições dos 

servidores sobre a importância do conhecimento de primeiros socorros na função 

que exercem no campus. Tema abordado: Desmaio e convulsão. 

 

CASO SOFIA 

 

Sofia é aluna do curso de graduação em Jogos Digitais do campus Engenheiro 

Paulo de Frontin. Tem 19 anos e faz tratamento para epilepsia. No dia 10 de fevereiro de 

2019, após comer um sanduíche natural e beber um suco de caju no intervalo, Sofia foi 

assistir a aula de programação II. No decorrer da aula apresentou um mal-estar súbito e 

desmaiou. Um colega de sua classe verificou que ela estava consciente, porém, um pouco 

desorientada. Solicitou que ela levantasse para tentar caminhar um pouco, pois viu em 

um programa no “YOU TUBER” que a caminhada ajudaria na circulação sanguínea, mas 

Sofia estava enfraquecida e não conseguiu realizar os comandos. A professora da 

disciplina, Gianete, foi ajudar no socorro e inesperadamente, Sofia começou com 

contrações involuntárias por toda a musculatura corpórea, ou seja, teve uma crise 

convulsiva.  Gianete verificou que Sofia estava com salivação excessiva e solicitou a um 

colega da classe que buscasse um copo de água. Inquieta e desesperada, Gianete 

repetidamente gritava: __ Sofia, Sofia! Não morra, Sofia!!!! Lute com isso, seja forte 

Sofia!!!.  Ao ouvir os gritos, um maior número de espectadores compareceu na cena e se 

amontoou próximo à vítima.  O aluno Mateus impediu os movimentos abruptos de Sofia, 

segurando seus braços e pernas, além disso, avisou a professora sobre o risco de a língua 

enrolar e a vítima falecer por engasgo. Gianete ficou ainda mais eufórica e resolveu, com 

os próprios dedos, impedir tal fatalidade. Passados dois minutos, a crise cessou e Sofia 

recobrou a consciência, porém estava sonolenta, assustada e desorientada. Sofia reclamou 

de dores de cabeça e Mateus verificou um pequeno sangramento na região próxima à 

nuca. O SAMU foi acionado e realizou o atendimento pós-convulsão e encaminhou a 

vítima para a unidade de pronto atendimento de Morro Azul. O acontecimento causou 

grande alvoroço no ambiente escolar e vídeos circularam em redes sociais expondo a 

vítima e os socorristas.  
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APÊNDICE G:  SITUAÇÃO-PROBLEMA CASO MARLENE 

 

Apresentação de situações fictícias que podem ocorrer a qualquer momento 

no ambiente escolar.  Caso elaborado a partir dos problemas identificados na 

prática dos servidores. Tema abordado: Crise de ansiedade.  

 

Marlene chega a CoTur trazida por uma amiga, andando e lúcida.  

Contudo transpira excessivamente, está ofegante que mal consegue falar, tremula e 

chorando copiosamente. Sua amiga diz que não consegue acalmá-la e não sabe o que 

aconteceu para ela ficar assim. Estavam com outros colegas estudando e de repente ela 

começou a chorar.  

O Servidor observa que a aluna está consciente, deambulando normal, não tinha se 

urinado ou evacuado e pergunta: “Qual seu nome e turma?”  

Aluna: “Marlene, primeiro período técnico” 

Servidor: “Está sentindo alguma coisa? tonteira? ambiente rodando? alguma dor?”  

Aluna: “Não” 

O servidor utiliza tom de voz calmo e seguro e convida Marlene para se sentar. Dispensa 

amiga, assegurando que o ambiente fique com o menor número de pessoa e mais calmo. 

Percebe que a crise é intensa e ela está ofegante. Pede a ela para se recostar na cadeira 

(ou poderia deitá-la), fechar os olhos, respirar lentamente e profundamente pelo nariz, 

tentando relaxar os diferentes grupos musculares e concentrando-se num cenário 

tranquilo. 

Espera pacientemente (5 a 15 min) fala para a aluna que parece uma crise de ansiedade e 

vai melhorando. 

A aluna vai ficando menos ofegante, mas continua chorando. 

Servidor pergunta: “O que houve?” 

Aluna: “Estou nervosa! não sei! acho que foi por causa da prova de matemática que vou 

ter no segundo tempo” 

Servidor: “Você já fez alguma prova de matemática esse ano? Como foi?  

Aluna: “Sim! tirei 4” e “preciso de 9 na prova de hoje porque tem 1 ponto de trabalho” 

Servidor: “Você já ficou assim antes?” 

Aluna: “Sempre fico nervosa com prova mas nunca dessa forma” 

Servidor: “Você vinha estudando em casa?” 

Aluna: “Sim, mas acho que não sei resolver os problemas” 
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Servidor: “Como você tem estudado?” 

Aluna: “ano passado eu tinha uma explicadora de matemática, 3 vezes na semana, mas 

este ano como estudo a tarde, e como ela só pode a tarde, não pude mais ir. Tem duas 

semanas que ela arrumou um horário no sábado, mas fui poucas vezes”.  

Servidor: Observa que já houve importante melhora da respiração ofegante, foi parando 

de chorar, mas ela se mantinha com a sensação de estar nervosa.  

Você consegue entender porque ela começou de repente a entrar numa “crise” de 

ansiedade? ... 

Servidor: “Porque você veio de manhã se sua aula é a tarde?” 

Aluna: “Vim estudar com uns colegas”  

Servidor: “Como vocês estavam estudando juntos?”  

Aluna: “Resolvendo a folha de exercícios que o professor deu” 

Servidor: “Mas como é? Cada um tentava resolver os problemas sozinho e tirava duvida 

com outro, ou um vai cantando as questões em voz alta e aí cada um vai falando como 

acha que pode resolver?” 

Aluna: “Sim dessa última forma” 

**Comentário: Percepção de cobrança (ser pertencente apenas se for competente) social 

(dos pares) e pessoal e a possibilidade de fracasso são alguns dos fatores que podem 

tornar a situação de prova um evento estressante e gerador de ansiedade. É na vida 

escolar, principalmente na adolescência, que se iniciam momentos de expectativas e 

incertezas em que o principal é provar sua capacidade. 
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APÊNDICE H:  SITUAÇÃO-PROBLEMA CASO JARDEL 

 

Apresentação de situações fictícias que podem ocorrer a qualquer momento 

no ambiente escolar.  Caso elaborado a partir dos depoimentos e descrições dos 

servidores sobre a importância do conhecimento de primeiros socorros na função 

que exercem no campus. Tema abordado: Acidentes com animais peçonhentos  

 

CASO JARDEL 

 

O aluno Jardel, do curso técnico integrado em Informática, estava jogando ping-

pong próximo a quadra poliesportiva do campus Engenheiro Paulo de Frontin.  Inúmeras 

vezes a bolinha caiu distante da brincadeira e um dos participantes ia buscá-la. Porém, 

em uma jogada mais forte a bola desapareceu no meio da vegetação. Jardel, 

imediatamente entrou pelo mato a fora em busca da peteca, e sem perceber o risco que 

corria foi vítima de uma picada de cobra.  Petruna, sua amiga de classe e parceira do jogo, 

gritou: Jardel, está tudo bem ai ?? Jardel??? Jardel??. Ele respondeu: Corre aqui Petruna, 

fui mordido por uma cobra e doeu demais. Quando chegou próximo do local, Petruna viu 

que Jardel tinha tirado a camisa e amarrado em sua perna direita, do mesmo jeito que ela 

tinha visto em um filme de guerra quando sofriam amputações. Desesperado, Jardel 

solicitou que Petruna o ajudasse a encontrar a cobra, pois ele não conseguiu identificá-la. 

Após o acidente, e sem sucesso em sua busca, Jardel fez um pequeno corte no local da 

ferida, usando a ponta de uma chave de seu chaveiro, segundo ele o sangramento 

eliminaria o veneno da cobra. Após esse pequeno “procedimento” Jardel foi correndo até 

a COTUR informar o ocorrido.  O funcionário Mateus imediatamente ligou para os 

responsáveis do aluno e comunicou que ele seria encaminhado para o pronto atendimento 

de Morro Azul. Jardel relatou que estava se sentindo bem e que já tinha uns 15 minutos 

da picada, só queria ver com alguém da COTUR quais as espécies identificadas na região 

do campus e se por acaso era a cobra do chocalho. O funcionário disse não possuir 

conhecimentos sobre cobras e muito menos quais seriam as espécies que viviam nesse 

habitat. Jardel pediu para tomar água e comer algo, pois estava com fome e sede. Mateus 

disse que por não saber como proceder em caso de acidentes com animais achava melhor 

Jardel não ingerir nada, pois já viu casos que a pessoa morria mais rápido após comer 

algo.  Ao ouvir isso, Jardel começou a ficar ansioso e ao inspecionar o local da picada 

percebeu que havia um pequeno inchaço ao derredor, dor ao pressionar a ferida e 
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sangramento. Após insistência do funcionário e orientações, Jardel foi encaminhado para 

unidade de Morro Azul.  Ao chegar na unidade o Médico informou que o aluno deveria 

ser encaminhado para Vassouras, já que o Hospital Universitário Severino Sombra é 

referência para região (contém o soro Antibotrópico-crotálico (SABC).  
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APÊNDICE I- TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

Eu,________________________________________________, inscrito sob CPF 
_____________portador do RG_______________(Nacionalidade)___________ 
_______________, (Função IFRJ)________________ AUTORIZO o uso de minha 
imagem para ser utilizada na dissertação intitulada “EDUCAÇÃO PERMANENTE EM 
SAÚDE NO INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CAMPUS ENGENHEIRO 
PAULO DE FRONTIN” do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde, da Universidade 
Federal Fluminense, desenvolvida pela pesquisadora Jéssika Afonso Castro, seja esta 
destinada à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, 
de modo que não haja desvirtuamento da sua finalidade. A presente autorização é 
concedida de livre e espontânea vontade não recebendo para tanto qualquer tipo de 
remuneração, além disso, autorizo o uso da imagem acima mencionada em todo o território 
nacional e no exterior. Por esta ser a expressão de minha vontade, fica autorizada o uso de 
minha imagem sem que haja nada a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem. 
 
Engenheiro Paulo de Frontin, __________ de _____________________________ de 2018.  

Assinatura_____________________________________________________ 
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ANEXO 1: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO 2 TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 


