
Introdução  

Conclui-se que a implementação de um programa de educação 

em primeiros socorros no ambiente escolar teve uma influência 

não somente nas crianças que sofreram intervenção, mas 

também nos familiares e responsáveis, evidenciando que as 

crianças são capazes de transmitir o conhecimento adquirido 

acerca dos temas como telefone do SAMU, sinais vitais, 

engasgamento, convulsão e queimaduras.  

Conclusão 

Trata-se de um estudo quantitativo, analítico, experimental, 

do tipo ensaio clínico aleatório (ECA).O estudo foi realizado 

com crianças de 7 a 10 anos do ensino fundamental 

devidamente matriculadas nas instituições selecionadas, as 

intervenções foram realizadas no ambiente e em horário 

escolar. Foram incluídas as crianças cujo os pais e/ou 

responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido conforme a resolução 466/2012 do conselho 

Nacional de Saúde que regulamenta a pesquisa com 

humanos. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da UNINORTE, sob parecer 2.495.343. 

Os dados foram tabulados em planilhas e, em seguida, 

submetidos a análise estatística no programa SPPS 

(Statistical Package for Social Science) 23.0. As variáveis 

categóricas foram expressas em frequência absoluta e 

relativa. Para análise da distribuição dos dados, utilizou-se o 

teste Shapiro-Wilk, como os mesmos apresentaram 

distribuição anormal foi utilizada mediana e quartiz para 

caracterizar os dados numéricos. 

 

 

Método 

Referências 

Primeiros Socorros: Educação em Saúde 
 

 

Samantha de Freitas Campos1,2, Silvio André Padilha1, Dulcicleide Nascimento de Souza Cemin1, Bianca Patrícia 

Moraes Ruiz 1, Lucélia Souza Oliveira 1, Amanda Castro 1, Josiane Esteves Viana 1, Natália Camargo 1 

1Faculdade Interamericana de Porto Velho- Uniron, Curso de fisioterapia, Porto Velho, RO, Brasil  
2 Governo do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, Brasil 

E-mail: samfreitascampos@Hotmail.com 

 

Em relação a caracterização da amostra de alunos foi composta 

por 243 crianças, dessas 109 (44,7%) eram do gênero masculino 

e 134 (54,9%) do gênero feminino. Além disso, 31 crianças 

(12,7%) eram do segundo ano, 69 (28,3%) eram do terceiro ano, 

73 (29,9%) eram do quarto ano e 70 (28,7%) cursavam o quinto 

ano. A mediana de idade foi 07 anos (1,6%), 08 anos (19,3%), 09 

anos (34,2%), 10 anos (44,9%), (1qt 9 anos; 3qt 10 anos;)  Foram 

avaliados 57 pais no grupo controle e 149 pais no grupo 

experimental. 

Tabelas comparativas antes e depois dos grupos 

  

 O presente estudo teve como propósito identificar se 

crianças com idade entre 7 a 10 anos são capazes de 

transmitir o conhecimento sobre primeiros socorros a parti de 

instruções recebidas.  

. 

Objetivo  

A escola é um dos ambientes responsáveis pela formação de 

cidadãos, tornando-se um local favorável para o aprendizado 

de ações que visem à prevenção de agravamento de 

acidentes.1 Ainda que pequenas, as crianças são capazes de 

avisar, prevenir e ajudar em diversas situações desde que 

tenham a orientação e instrução adequadas2.  

 Devido grande parte da população não conseguir tomar a 

decisão necessária em uma situação de urgência e 

emergência decorrente à falta de conhecimento e de 

preparo, torna-se fundamental a transmissão deste 

conhecimento, de tal forma que possa ser executado em 

quaisquer eventos adversos. 1  
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