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RESUMO 

Introdução: O presente estudo teve como objetivo analisar a opinião de profissionais 

de Educação Física Escolar da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), no 

Estado do Espírito Santo, acerca identificar como o processo de ensino-aprendizagem 

sobre Primeiros Socorros para os profissionais de Educação Física escolar afeta na 

abordagem do tema nas escolas. Materiais e Métodos: Tratou-se de uma pesquisa 

descritiva, foi realizado um questionário de acesso virtual composto por 21 questões, 

abertas e fechadas sobre o os Primeiros Socorros, importância e capacitação dos 

profissionais. Amostra: O estudo foi realizado com 15 profissionais de Educação Física 

Escolar, sendo 46,6% do gênero feminino (n=07) e 53,4% do gênero masculino (n=08). 

A maioria da amostra concluiu a graduação após o ano de 2000 (93,3%) e em rede 

privada (86,7%), além de atuarem há mais de 05 anos no mercado de trabalho (100%). 

Resultados: Quanto a importância da abordagem dos conteúdos relacionados ao 

Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros, 93% consideram extremamente 

importante, mas 80% sentem-te razoavelmente capacitados para aplicar em suas aulas. 

Ainda, perguntando o importante consideravam ter uma capacitação extracurricular 

acerca de Primeiros Socorros, 73,3% acham muito importante, entretanto 06,7% não 

sabem dizer se têm interesse em realizar uma capacitação ou curso e 26,7% nunca se 

interessaram. Quanto a quantidade de vezes em foram utilizados os procedimentos de 

Primeiros Socorros dentro ou fora da escola, 60,0% dos pesquisados já utilizaram mais 

de 10 vezes algum procedimento. Além disso 46,7% concordam que pode haver uma 

diminuição de acidentes após inclusão da disciplina, 80,0% disseram que seria 

totalmente eficaz para a formação cidadã dos alunos a abordagem dos Primeiros 

Socorros. Conclusão: A partir dos dados obtidos nesta pesquisa, pode-se concluir que 

os profissionais de Educação Física Escolar têm conhecimento sobre a importância do 

Primeiros Socorros dentro das escolas, entretanto não trabalham as temáticas e 

conteúdos em suas aulas. Ainda foi possível perceber que uma falta de capacitação os 

limita a se sentirem capazes de aplicar esse conteúdo dentro das salas de aula, também 

mostrando uma falta de interesse das escolas em investirem nesta abordagem. Todavia, 

sugere-se que novos estudos sejam realizados. 
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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the opinion of school physical education professionals in 

the Metropolitan Region of Greater Vitória (RMGV), in the State of Espírito Santo, 

about how the teaching-learning process on first aid for school physical education 

professionals affects the approach of the subject in schools. It was a descriptive survey, 

a virtual access questionnaire composed by 21 questions, open and closed, about first 

aid, importance and training of professionals. The study was conducted with 15 School 

Physical Education professionals, 46.6% female (n=07) and 53.4% male (n=08). Most 

of the sample concluded their graduation after the year 2000 (93.3%) and in private 

network (86.7%), and have been working for over 05 years in the labor market (100%). 

As for the importance of the content approach related to Basic Life Support and First 

Aid, 93% consider it extremely important, but 80% feel reasonably capable to apply it 

in their classes. Still, when asking what is important they consider having 

extracurricular training about First Aid, 73.3% think it is very important, however 

06.7% can't say if they are interested in doing a training or course and 26.7% have never 

been interested. As for the number of times First Aid procedures were used inside or 

outside the school, 60.0% of the researched people have already used some procedure 

more than 10 times. Besides that, 46.7% agree that there may be a decrease in accidents 

after the inclusion of the subject, 80.0% said that the First Aid approach would be 

totally effective for the citizen formation of the students. From the data obtained in this 

research, it can be concluded that School Physical Education professionals have 

knowledge about the importance of First Aid inside schools, however they do not work 

the themes and contents in their classes. It was still possible to notice that a lack of 

training limits them to feel able to apply this content inside the classrooms, also 

showing a lack of interest of the schools in investing in this approach. However, it is 

suggested that new studies be carried out. 

Keywords: First Aid; Physical Education; Graduation. 
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INTRODUÇÃO 

Primeiros Socorros podem ser definidos como os primeiros procedimentos de 

emergência, utilizados após acidentes, mal súbito ou risco de vida, focando-se na vítima 

para manter os sinais vitais sem que agrave a situação. O foco do socorro é a vítima que, 

caso não tenha condições de cuidar de si, deverá receber atendimento aquedado até 

chegada de uma equipe especializada, composta por socorristas e paramédicos. O 

primeiro atendimento a uma vítima após trauma, é de vital necessidade, pois ela que irá 

diminuir e acalmar o sofrimento do acidentado. Caso haja uma falha ou a falta de um 

atendimento de primeiro socorro podem levar a danos permanentes as vítimas, por 

exemplo de um acidente de trânsito. Ter conhecimento nunca é demais, quando tratado 

de técnicas apropriadas para os Primeiros Socorros principalmente pois, essas técnicas 

podem ser utilizadas em qualquer pessoa e situação, nunca sabendo quando realmente 

irá precisar (INFOESCOLA,2020). 

Saber utilizar técnicas de Primeiros Socorros deve ser essencial a própria vida e 

de terceiros. Qualquer pessoa quando treinada e capacitada, pode realizar atendimento e 

dar um suporte básico de vida para a vítima. Segundo Nardino (2012, p.4) “muitas 

vezes a população leiga não possui informações e conhecimentos específicos adequados 

para a prática de Primeiros Socorros”. Tornando desta forma essencial para a sociedade 

ter esses conhecimentos para si. Ao poder proporcionar as vítimas uma segurança, a 

prestação de serviço é um dever de quem possui um entendimento, e caso contrário, 

além de um possível agravo a vítima, ainda enquadra-se como crime, previsto no código 

penal brasileiro. (LIMA, 2009). 

Ainda assim não é raro ouvir falar, ou ver-se na televisão, até presenciar algum 

acidente, envolvendo tanto crianças, adultos ou idosos, muitos deles sendo fatais, que 

consequentemente as vezes, são levando-os a morte. Considerando apenas os casos 

fatais de crianças e adolescente até 14 anos no Brasil, entre os anos de 2016 a 2017, 

foram registrados 3.661 de acordo com dados divulgados pelo Ministério da defesa 

(CRIANÇA SEGURA, 2019). Grande parte desses acidentes estão relacionados ao 

trânsito, mas outros fatores como afogamentos, queimaduras, intoxicação, sufocação, 

quedas, e esses ocorrências podem acontecer dentro de escolas, nos pátios, corredores, 

escadas e playgrounds. 

Nas escolas, é de total importância o uso de Primeiros Socorros, e isso irá 

depender dos conhecimentos adquiridos pela pessoa atendendo a vítima, conhecimentos 
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estes sendo-os básico, teóricos e práticos, tratando-se de um ambiente escolar, o 

socorrista sendo o professor. Entretanto, mesmo professores que tiveram disciplinas de 

Primeiros Socorros em sua graduação, determinam que não foi suficiente para a sua 

capacitação para atuar em situações de urgência e emergência (SOUZA 2012). 

Com o objetivo principal de diminuir acidentes com crianças do ensino infantil e 

básico, foi criada a Lei Lucas (13.722/18), após um acidente em 2017, onde um menino 

de 10 anos morreu ao se engasgar com um lanche durante um passeio escolar. A lei 

determina que cursos de Primeiros Socorros sejam ofertados anualmente, visando a 

capacitação e/ou a reciclagem de parte dos professores e funcionários das escolas e 

estabelecimentos de recreação (BRASIL, 2018).  

Considerando que os Primeiros Socorros são essenciais e deveriam ser ensinado 

a todos os leigos, e torna imprescindível treinamentos e esclarecimentos para as 

pessoas, para assim poderem realizar atendimentos com eficiência em ocorrentes 

situações de emergência (NARDINO, 2012). Tendo em vista uma variável dos 

conteúdos acerca dos Primeiros Socorros no processo de formação profissional dos 

cursos universitários, e sendo uma ação extremamente recente e baseados na elevada 

importância de adquirir tais conhecimentos para atender corretamente as vítimas de 

acidentes, essa pesquisa teve por objetivo investigar a opinião de profissionais de 

Educação Física Escolar atuantes na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), 

no Espírito Santo, sobre o processo de ensino dos conteúdos dessa temática, bem como 

verificar a coerência entre elas 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a elaboração desta pesquisa descritiva, foi realizado um questionário de 

acesso virtual composto por 21 questões, abertas e fechadas, que identificaram a opinião 

de profissionais de Educação Física Escolar da Região Metropolitana da Grande Vitória 

acerca de identificar como o processo de ensino-aprendizagem de Primeiros Socorros 

para profissionais de educação física escolar afeta a aplicabilidade do tema nas escolas e 

dificulta na abordagem e interesse do tema para formação individual e cidadã dos 

alunos. O questionário foi estruturado na plataforma Google Forms e o acesso foi 

compartilhado por meio das redes sociais: Whatsapp, Facebook e Instagram. 
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O estudo foi realizado com 15 profissionais de Educação Física Escolar, sendo 

46,6% do gênero feminino (n=07) e 53,4% do gênero masculino (n=08). Para descrição 

da amostra, foram identificados: (1) tipo de instituição em que concluiu o curso de 

graduação, (2) ano de conclusão da graduação, (3) municípios em que atua, (4) tipo de 

instituição em que atua e (5) o tempo de atuação na área de Educação Física Escolar. 

Sobre o tipo de instituição que o profissional concluiu sua graduação, temos 

86,7% que se graduaram em instituição da Rede Privada (n=13) e 13,3% se formaram 

em instituição da Rede Pública (n=02), como pode ser visto na tabela abaixo. 

Tabela 1 – Tipo de instituição da conclusão da graduação 

 N Percentual 

Rede Privada 13 86,7% 

Rede Pública 02 13,3% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: produzido pelos autores 

Quanto ao ano em que concluíram a sua graduação, percebemos que 6,7% se 

formaram antes de 2000 (n=01), 33,3% se graduaram entre os anos 2000 e 2005 (n=05), 

46,7% entre os anos 2006 e 2010 (n=07) e que 13,3% finalizaram o curso de graduação 

entre 2011 e 2015 (n=02). Nenhum profissional participante se formou após o ano de 

2015. Essa distribuição pode ser vista na tabela 2. 

Tabela 2 – Ano de conclusão da graduação 

 N Percentual 

Antes de 2000 01 06,7% 

Entre 2000 e 2005 05 33,3% 

Entre 2006 e 2010 07 46,7% 

Entre 2011 e 2015 02 13,3% 

Após 2015 - - 

TOTAL 15 100% 

Fonte: produzido pelos autores 

Quanto aos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória em que 

atuam, no Espírito Santo, foram citadas as cidades de Cariacica, Serra, Viana, Vila 

Velha e Vitória. A distribuição das cidades pode ser observada na tabela 3. 
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Tabela 3 – Municípios em que atuam 

 N Percentual 

Cariacica 01 06,7% 

Serra 01 06,7% 

Viana 01 06,7% 

Vila Velha 05 33,3% 

Cariacica e Serra 01 06,7% 

Serra e Vila Velha 01 06,7% 

Viana e Vila Velha 04 26,6% 

Vila Velha e Vitória 01 06,7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: produzido pelos autores. 

Além disso, nota-se que todos os profissionais que participaram da pesquisa 

estão atuando nas escolas da Rede Pública (n=15; 100%). Quando analisado o nível de 

ensino que estão atuando, percebe-se uma distribuição com predomínio do Ensino 

Fundamental, porém com combinações diferentes: 13,3% atuam somente no Ensino 

Infantil (n=02), 13,3% atuam nos Ensinos Infantil e Fundamental (n=02), 6,7% atua 

apenas no Ensino Fundamental 1 (n=01), 26,7% no Ensino Fundamental 2 (n=04), 

33,3% atuam nos Ensinos Fundamental 1 e 2 (n=05) e 6,7% da amostra atua no Ensino 

Fundamental 2 e Ensino Médio (n=01). 

Tabela 4 – Nível de ensino em que atua 

 N Percentual 

Ensino Infantil  02 13,3% 

Ensinos Infantil e Fundamental  02 13,3% 

Ensino Fundamental 1 01 06,7% 

Ensino Fundamental 2 04 26,7% 

Ensinos Fundamental 1 e 2 05 33,3% 

Ensinos Fundamental 2 e Médio  01 06,7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: produzido pelos autores 

Para finalizar a descrição da amostra, foi identificado o tempo de atuação na 

Educação Física Escolar, em que 26,7% estão atuando entre 05 e 10 anos (n=04), 26,7% 

entre 11 e 15 anos (n=04), 40,0% estão há 16 e 20 anos (n=06) e somente 06,7% há 

mais de 20 anos (n=01).  
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Tabela 5 – Tabela de tempo de atuação em anos 

 N Percentual 

De 05 a 10 anos 04 26,7% 

De 11 a 15 anos 04 26,7% 

De 16 a 20 anos 06 40,0% 

Mais de 20 anos 01 06,7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: produzido pelos autores 

No que concerne aos procedimentos, a pesquisa se fundamentou em 

autoaplicação dos questionários e foi iniciada no dia 12 de outubro de 2020 e encerrada 

no dia 05 de novembro de 2020. Os professores pesquisados assinalaram o aceite ao 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE/versão resumida e adaptada) 

durante o preenchimento do questionário; todos os dados coletados estão arquivados e 

sob posse das responsáveis por esta pesquisa. 

 

RESULTADOS 

Os profissionais de Educação Física Escolar analisados foram submetidos a um 

questionário com questões voltadas sobre a temática dos Primeiros Socorros, com o 

intuito de ampliar o entendimento sobre as instituições e a abordagem delas sobre o 

tema, assim como também, analisar a opinião dos professores acerca da importância 

deste conteúdo. 

Quando perguntados o quão importante consideravam a abordagem dos 

conteúdos relacionados ao Suporte Básico de Vida e Primeiros Socorros para o 

profissional de Educação Física Escolar, 93,0% consideram extremamente importante 

(n=14) e 7,0% disseram ser razoavelmente importante (n=01). Não houve respostas para 

as opções “importante”, “pouco importante” e “sem importância”. 

Tabela 6 – Importância do ensino desses conteúdos 

 N Percentual 

Extremamente importante 14 93,3% 

Razoavelmente importante 01 06,7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Quando perguntados sobre a obrigatoriedade de abordagem dos conteúdos sobre 

Primeiros Socorros nas instituições em que atuam, 73,3% disseram que não há 

obrigatoriedade (n=11) e 26,7% afirmaram que há obrigatoriedade para abordar os 

conteúdos dos Primeiros Socorros em suas aulas (n=04).  

Tabela 7 – Obrigatoriedade de abordar os Primeiros Socorros 

 N Percentual 

Sim 04 26,7% 

Não 11 73,3% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Ainda, foram abordados sobre o quanto se é falado sobre os conteúdos dos 

Primeiros Socorros dentro da escola. De acordo com as respostas, 06,7% afirmam que a 

escola aborda esses conteúdos (n=01), 53,3% dos pesquisados disseram que às vezes 

alguém comenta sobre o tema (n=08), 13,3% relatam que raramente o tema é 

comentando nas escolas (n=02), 13,3% dizem que ninguém comenta sobre Primeiros 

Socorros (n=02) e 06,7% não souberam dizer (n=01).  

Tabela 8 – Abordagem sobre Primeiros Socorros nas escolas 

 N Percentual 

Não sei dizer 02 13,3% 

Ninguém comenta sobre o tema 02 13,3 % 

Raramente tema é comentado 02 13,3% 

Sim, as vezes alguém comenta sobre o tema 08 53,3% 

Sim, temos conteúdos sobre o tema  01 06,7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Ao investigar se os profissionais tiveram acesso ao conteúdo de Primeiros 

Socorros durante sua graduação e, se caso tiveram, a qualificação de utilidades para a 

aprendizagem deles, percebe-se que 80,0% qualificaram como completamente útil 

(n=12) e 20,0% como razoavelmente útil (n=03). Não houve marcações para respostas 

que comprovassem alguma inutilidade. 

Tabela 9 – Qualificação do conteúdo durante a graduação 

 N Percentual 

Razoavelmente útil 03 20% 

Completamente útil 12 80% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Perguntamos sobre o quão útil podem ser os conteúdos de Primeiros Socorros 

nas aulas e 80,0% responderam como totalmente uteis (n=12), 13,3% como 

razoavelmente uteis (n=02) e 06,7% como nem uteis, nem inúteis (n-01). Sem respostas 

para as opções “pouco uteis” e “nada uteis”. 

 

Tabela 10 – Utilidade dos conteúdos de Primeiros Socorros nas aulas  

 N Percentual 

Nem uteis, nem inúteis  01 6,7% 

Razoavelmente uteis 02 13,3% 

Totalmente uteis  12 80% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Ao abordamos o quão capacitado cada profissional de Educação Física sente-se 

para caso haja necessidade a aplicação dos conteúdos de Primeiros Socorros em suas 

aulas, nota-se que 06,7% dos profissionais sentem-se totalmente capacitados (n=01), 

80% sentem-te razoavelmente capacitados (n=12), 06,7% sentem-se nem capacitado 

nem incapacidade (n=01) e 06,7% sentem-se pouco capacitado (n=01). Não houve 

resposta para a opção “nada capacitado”. Dados observados na tabela 10. 

Tabela 11 – Grau de capacidade para ensinar os conteúdos 

 N Percentual 

Nem Capacitado, Nem Incapacitado  01 06,7% 

Pouco capacitado 01 06,7% 

Razoavelmente capacitado 12 79,9% 

Totalmente capacitado 01 06,7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Quando perguntados sobre o quão importante consideravam ter uma capacitação 

extracurricular acerca de Primeiros Socorros, 73,3% acham muito importante (n=11) e 

26,7% extremamente importante (n=04). Opções como “importante”, “pouco 

importante” e “sem importância” não obtiveram respostas. 

Tabela 12 – Importância de possuir um curso extracurricular  

 N Percentual 

Muito importante 04 26,7% 

Extremamente importante 11 73.3% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Entretanto, quando perguntados sobre interesse na realização de especializações 

e/ou cursos de capacitação em Primeiros Socorros, 33,3% relataram que já possuem 

capacitação/especialização (n=05), 33,3% tem interesse, mas ainda não realizaram 

nenhum curso/especialização (n=05), 06,7% não sabem dizer se têm interesse (n=01) e 

26,7% nunca se interessaram, entretanto fariam alguma capacitação (n=04). 

 

Tabela 13 – Interesse em realizar curso ou especialização 

 N Percentual 

Não me interessei, mas faria 04 26,7% 

Não sei dizer 01 06,7% 

Sim, mas não realizei ainda  05 33,3% 

Sim, tenho capacitação/especialização  05 33,3% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Sobre a quantidade de vezes em foram utilizados os procedimentos de Primeiros 

Socorros dentro ou fora da escola, 60,0% dos pesquisados já utilizaram mais de 10 

vezes algum procedimento (n=09), 26,7% utilizaram de 3 a 5 vezes (n=04) e 13,3% de 0 

a 2 vezes (n=02). Outras opções, como de “6 a 8 vezes” e “8 a 10 vezes”, não tiveram 

respostas. 

Tabela 14 – Utilização de técnicas de Primeiros Socorros 

 N Percentual 

0 a 2 vezes  02 13,3% 

3 a 5 vezes 04 26,7% 

Mais de 10 vezes 09 60,0% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

A tabela 15 demonstra o nível de conhecimento sobre a Nº 13.722/18, a Lei 

Lucas. Dos profissionais que responderam, notamos que 13,3% possuem total 

conhecimento (n=02), 13,3% um conhecimento razoável (n=02), 26,7% não sabem 

dizer (n=04), 13,3% possuem pouco conhecimento (n=02) e que 33,3% dos 

profissionais não possuem nenhum conhecimento (n=05). 
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Tabela 15 –Conhecimento sobre a Lei Lucas (Nº 13.722/18) 

 N Percentual 

Não sei dizer 04 26,7% 

Não possuo nenhum conhecimento 05 33,3% 

Tenho pouco conhecimento 02 13,3% 

Tenho razoável conhecimento 02 13,3% 

Tenho total conhecimento 02 13,3% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

Na tabela 16 reproduzimos o resultado obtido na questão sobre a opinião dos 

professores sobre a obrigatoriedade de todos os professores de áreas relacionadas a 

saúde terem uma capacitação em Primeiros Socorros. Os resultados mostraram que 

todos concordam com esta obrigatoriedade, sendo 66,7% que concordam 

completamente (n=10) e 33,3% que apenas concordam (n=05). 

Tabela 16 – Obrigatoriedade de professores da área da saúde possuírem capacitação  

 N Percentual 

Concordo 05 33,3% 

Concordo plenamente 10 66,7% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Quando perguntado aos profissionais de Educação Física sobre a diminuição dos 

acidentes nas escolas após a inclusão desta disciplina na graduação de Licenciatura em 

Educação Física, 33,3% concordam completamente, 46,7% concordam (n=07), 13,3% 

não sabem dizer (n=02) e 06,7% discordam (n=01). Não houve resposta para a opção 

“discordo totalmente”. 

Tabela 17 – Diminuição de acidentes após inclusão da disciplina 

 N Percentual 

Discordo 01 06,7% 

Não sei dizer 02 13,3% 

Concordo 07 46,7% 

Concordo plenamente 05 33,3% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

Quando questionamos estes profissionais sobre o quão eficaz seria para a 

formação cidadã dos alunos os conhecimentos sobre Primeiros Socorros, 80,0% 

disseram que seria totalmente eficaz (n=12), 13,3% assinalaram que seria 
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razoavelmente eficaz (n=02) e 06,7% ficaram neutros (n=01). Nenhum profissional 

marcou as opções “pouco eficaz” e “nada eficaz”. 

Tabela 18 – Eficácia para a formação cidadã dos alunos 

 N Percentual 

Nem eficaz, nem ineficaz  01 06,7% 

Razoavelmente eficaz 02 13,3% 

Totalmente eficaz 12 80% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Por fim, foi perguntado sobre a eficácia de iniciar os conteúdos de Primeiros 

Socorros nas escolas, porém orientando inicialmente aos pais dos alunos através de 

palestras e reuniões com propostas de ambientá-los às medidas de urgências e 

emergências. Sendo assim, 40,0% acreditam que essa estratégia possa ser extremamente 

eficaz (n=06), 13,3% consideraram muito eficaz (n=02), 20,0% responderam que pode 

ser eficaz (n=03), 20,0% acreditam que deve ser pouco eficaz (n=03) e 06,7% acreditam 

que não seria nada eficaz  (n=01). 

Tabela 19 – Eficácia ao ensinar Primeiros Socorros aos pais 

 N Percentual 

Pouco eficaz 03 20% 

Nada eficaz 01 06,7% 

Eficaz 03 20%  

Muito eficaz 02 13,3% 

Extremamente eficaz 06 40% 

TOTAL 15 100% 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Ao analisar a capacidade que os profissionais julgam ter acerca dos conteúdos 

sobre Primeiros Socorros e a relação com seu interesse em realizar um curso de 

capacitação no assunto, podemos perceber que a maioria da amostra sente-se 

razoavelmente capacitada para abordar os conteúdos de Primeiros Socorros, entretanto 

33,3% destes profissionais já fizeram o curso de capacitação, enquanto que 33,3% 

demonstram interesse em se capacitar no tema e 26,7% disseram que nem possuem 

interesse em realizar um curso de capacitação. 
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Tabela 20 – Relação entre grau de capacidade e interesse em se capacitar 

G
R

A
U

 D
E

 C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

 INTERESSE EM FAZER UMA CAPACITAÇÃO  

 
Já Possui 

Capacitação 

Possui 

Interesse 

Não Possui 

Interesse 

Não Soube 

Dizer 
TOTAL 

Totalmente 

Capacitado 
01 - - - 01 

Razoavelmente 

Capacitado 
03 05 04 - 12 

Nem Capacitado, 

Nem Incapacitado 
01 - - - 01 

Pouco Capacitado - - - 01 01 

 TOTAL 05 05 04 01 15 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 Estes dados sugerem que a incapacidade para ensinar sobre os conteúdos de 

Primeiros Socorros pode estar associada a falta de informação dos profissionais de 

Educação Física Escolar, bem como por seu desinteresse em se capacitar. Esses dados 

podem ser interessantes para que as instituições de ensino fomentem nestes 

profissionais uma necessidade mais elevada de obterem conhecimento sobre os 

Primeiros Socorros. Ainda é necessário uma buscar por mais conhecimentos e estudos 

para poder preencher lacunas e buracos do conhecimento de crianças e leigos a respeito 

dos Primeiros Socorros para uma colaboração futura de ações e projetos que visem 

ensiná-las a como atuar diante de situações de urgência ou emergência (COELHO, 

2015). Sabendo que os profissionais de educação física são essenciais para este tipo de 

abordagem, pois estão relacionados com a promoção de práticas educativas, prevenção 

e atenção à saúde, sendo os Primeiros Socorros uma das formas de prevenção e podem 

contribuir para uma diminuição de complicações e acidentes (BECKER et al. 2017). 

Quando analisamos a obrigatoriedade dos conteúdos sobre Primeiros Socorros 

nas instituições e a relação com o quanto é abordado os conteúdos de Primeiros 

Socorros na escola, podemos analisar que a maioria das escolas onde os profissionais 

atuam não é obrigatório a abordagem do tema, e apenas 26,7% das escolas é 

obrigatório, entretanto, 20% mostram que as escolas onde atuam só comentam sobre 

temas de Primeiros Socorros as vezes,  e 06,7% raramente comentam. Além disso, nota-

se que 73,3% das escolas não são obrigatórias abordarem estes conteúdos, todavia 

06,7% possuem conteúdos e 33,3% delas as vezes comentam, mostrando um aumento 
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relevante quando comparada com uma escola onde mostra ser obrigatório os conteúdos 

relacionados a Primeiros Socorros. 

Tabela 21 – Relação entre obrigatoriedade e comentários dos conteúdos na escola 

O
B

R
IG

A
T

O
R

IE
D

A
D

E
 

COMENTÁRIOS SOBRE OS CONTEÚDOS NA ESCOLA 

 
Possuem 

conteúdos 

As vezes 

comentam 

Raramente 

comentam 

Não 

comentam 

Não soube 

dizer 
TOTAL 

Sim - 03 01 - - 04 

Não 01 05 01 02 02 11 

TOTAL 01 08 02 02 02 15 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Com estes dados podemos perceber não há obrigatoriedade dentro de grande 

parte das escolas para abordarem os temas de Primeiros Socorros sendo desta forma 

uma ressalva para não possuírem conteúdos sobre o tema. Ainda assim nota-se que 

existem escolas possuintes de temas, ou que periodicamente abordam ou comentam, 

trazendo uma relevância consigo mesmo não sendo obrigatório durante o ano letivo esta 

atitude. Está não obrigatoriedade posse ser associada a falta de capacitação ou a 

ausência de um profissional apenas para lidar com tais abordagens dentro das escolas.  

Para Souza (2012) as escolas não proporcionam grande destaque para os 

Primeiros Socorros, ainda assim os consideram de grande importância. Ainda relata que 

os professores de Educação Física não se utilizam desses assuntos como conteúdo e as 

escolas não apresentam projetos de prevenção a saúde.  

Diante da analise entre o grau de importância de possuir um curso 

extracurricular de Primeiros Socorros e a relação com seu interesse em realizar um 

curso de capacitação no assunto, observamos que 100% da amostra considera 

importante possuir um curso extracurricular, entretanto apenas 26,7% destes 

profissionais já fizeram um curso de capacitação, enquanto que 33,3% demonstram um 

interesse em se capacitar no tema e 26,7% disseram que nem possuem interesse em 

realizar um curso de capacitação. 
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Tabela 22 – Relação entre grau de importância e interesse em se capacitar 
G

R
A

U
 D

E
 I

M
P

O
R

T
Â

N
C

IA
 INTERESSE EM FAZER UMA CAPACITAÇÃO 

 
Já Possui 

Capacitação 

Possui 

Interesse 

Não Possui 

Interesse 

Não Soube 

Dizer 
TOTAL 

Extremamente 

importante 
04 03 04 - 11 

Muito 

importante 
01 02 - 01 04 

TOTAL 05 05 04 01 15 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Os dados obtidos na tabela 22 mostram que todos os professores consideram 

importante possuir um curso de capacitação em Primeiros Socorros, no entanto poucos 

possuem alguma capacitação em Primeiros Socorros. Esses dados podem ser 

interessantes para que as instituições de ensino incentivem os profissionais a uma busca 

mais elevada de obterem conhecimento sobre os Primeiros Socorros. Entretanto a busca 

não de partir apenas do professor de educação física, uma vez que tornou-se Lei a 

capacitação de professores e funcionários das escolas da rede pública e privada e 

também os locais de recreação infantil em noções básicas de Primeiros Socorros 

(BRASIL, 2018). 

Ao relacionarmos o opinião sobre uma capacitação obrigatória de todos os 

professores da áreas relacionadas a áreas da saúde em cursos de Primeiros Socorros e o 

conhecimento sobre a Lei Lucas, podemos analisar e perceber que todos concordam que 

a capacitação deveria ser obrigatória, e quando tratado de seus conhecimentos sobre a 

Lei Lucas, mostra-se que mais de 80% da amostra possui pouco ou nenhum 

conhecimento referente a Lei citada. 
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Tabela 23 – Relação entre capacitação obrigatória e o conhecimento sobre a Lei Lucas 

C
A

P
A

C
IT

A
Ç

Ã
O

 

O
B

R
IG

A
T

O
R

IA
 

 

CONHECIMENTO SOBRE A LEI LUCAS 

 
Total 

conhecimento 

Razoável 

conhecimento 

Pouco 

conhecimento 

Sem 

conhecimento 

Não sabe 

dizer 
TOTAL 

Concordo 

completamente 
02 01 01 03 03 10 

Concordo - 01 01 02 01 05 

TOTAL 02 02 02 05 04 15 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Os dados obtidos na tabela 23 sugerem uma grande concordância positiva na 

questão de obrigatoriedade em todo professor de áreas da saúde possuir cursos de 

Primeiros Socorros, confirmando o fato da importância do dos Primeiros Socorros para 

os profissionais. No entanto, diante da questão sobre o conhecimento da Lei Lucas, 

houve respostas mistas com uma maioria não possuindo conhecimento sobre a mesma. 

Esta Lei embora recente, é de grande importância para os professores e funcionários das 

escolas, já que a mesma torna obrigatório curso de capacitação ou reciclagem em 

noções básicas em Primeiros Socorros (BRASIL, 2018). 

 Tinoco (2014) diz “Sugere-se, a inserção de um plano de capacitação em 

urgências e emergências com alunos, pais, professores e funcionários da instituição, 

almejando ampliar ações de prevenção e promoção da saúde.” Entretanto após os anos, 

ainda não se tinha colocado em prática nas escolas, somente após a morte de uma 

criança por não prestarem um atendimento rápido e eficaz, a relevância do tema tornou-

se visto novamente. Ainda assim pelos dados que o estudo apontou, a pratica das 

diretrizes presentes na Lei não tem sido seguida, tornando assim os professores e 

funcionários das escolas incapacitados para prestarem socorros em casos de urgência e 

emergência, deixando apenas pessoas que fizeram cursos por contra própria aptas para 

socorrer alunos caso algum acidente venha a acontecer. 

Ao analisar a utilidade dos conteúdos de Primeiros Socorros nas aulas e a 

relação com a opinião sobre uma diminuição dos acidentes após inclusão da disciplina 

na graduação, podemos perceber as opiniões e 80% dos professores concordam sobre 

uma diminuição nos acidentes e 66,7% marcaram que conteúdos de PS nas salas são 

totalmente uteis. 
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Tabela 24 – Relação entre utilidade do PS nas aulas e diminuição dos acidentes 
U

T
IL

ID
A

D
E

 D
E

 P
S

 N
A

S
 

A
U

L
A

S
 

 DIMINUIÇÃO DE ACIDENTES  

 
Concordo 

completamente 
Concordo Discordo 

Não Soube 

Dizer 
TOTAL 

Totalmente 

uteis 
05 05 - 02 12 

Razoavelmente 

uteis 
- 02 - - 02 

Nem Uteis, Nem 

Inúteis 
- - 01 - 01 

 TOTAL 05 07 01 02 15 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

 

Os dados obtidos na tabela 24 mostraram-se uteis com relação de utilidade que 

os professores acham sobre os Primeiros Socorros nas aulas e atribuído a isso eles 

concorda, que pode haver uma diminuição dos acidentes nas aulas e nas escolas após 

uma inclusão na disciplina na graduação.  

Coelho (2015) concluiu que as ações educacionais referentes aos Primeiros 

Socorros são contribuem de forma significativa para uma redução de acidentes e não 

agravando ocorrências, ressaltando a importância sobre abordagem e as orientações 

sobre o tema em meio ao ambiente escolar, levando ao simples ato de saber acionar o 

SAMU como uma forma de ajudar a salvar uma vida em risco. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O estudo possibilitou identificar a grande importância do conhecimento e uso 

das técnicas de Primeiros Socorros para todos os professores, alunos e para as escolas, 

pois quando executada de forma correta e por pessoas capacitas, poderão ser evitados 

muitos acidentes, além de aumentar a segurança no ambiente escolar. 

Pôde-se observar que professores concordam com a importância destes 

conteúdos e sua abordagem dentro das salas de aula, porém, não as utilizam quando 

lecionam. Isso pode ter ocorrido devido à falta de capacitação extracurricular dos 

mesmos ou pouca capacitação (Apenas com o conteúdo aprendido na graduação ou 

experiencia própria), o que o torna inseguro por não se sentir apto para a ministrar aulas 

tendo Primeiros Socorros como tema. 

Através do estudo percebe-se também que às instituições escolares tem cometido 

a falha de não incentivarem aos profissionais e professores, principalmente os de 
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educação física a se capacitarem em cursos sobre Primeiros Socorros, não exigindo 

como conteúdo dentro das salas de aulas ou mesmo na elaboração de materiais didáticos 

para os alunos, pais e funcionários. Espera-se que agora com a Lei Lucas em vigor, 

possamos ver a abordagem sobre os Primeiros Socorros nas salas de aula, gerando uma 

nova perspectiva sobre o ensino e aprendizagem dentro das escolas. 

Houve também um questionamento sobre a eficácia de relacionar os ensinos dos 

Primeiros Socorros além dos professores, funcionários e alunos, aos pais dos alunos, 

uma vez que tendo a capacitação dos profissionais dentro das escolas, teriam pessoas 

aptas ao redor para prestar socorro havendo necessidade, todavia, dentro de casa onde 

os alunos passam a maior parte do dia, não é a mesma realidade. Sendo assim, é 

importante tratar o assunto com os pais e responsáveis e passar o conhecimento a frente 

através de palestras, cartilhas, reunião de pais ou eventos nas escolas periodicamente, 

para serem ensinadas técnicas de Primeiro Socorros para caso ocorra uma emergência 

saber lidar, e o mais importante, prevenir acidentes. É importante frisar que as técnicas 

de salvamento não devem ser aplicadas por quem não está apto a exercer tal atividade. 

Além de ensinar, é válido indicar aos pais, crianças e ao público locais ou contatos onde 

eles possam recorrer ajuda caso aconteça algum acidente que não saibam como 

proceder, como por exemplo Corpo de Bombeiros, Posto de Polícia ou até mesmo a 

escola caso tenha profissionais capacitados. 

Levando em consideração os dados obtidos, podemos concluir que os Primeiros 

Socorros são extremamente úteis, porém não são utilizados como conteúdo nas escolas, 

devido a uma grande escassez de profissionais capacitados e aptos a realizarem 

atendimentos de forma eficaz. Sugere-se novas pesquisas sobre o andamento deste 

assunto, visto que a lei ainda é pouco falada e pouco conhecida, tornando-a quase 

inexistente para alguns. 
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ANEXO I: Questões/Alternativas do questionário 

1. Identidade de gênero?  

( ) Feminino 
( ) Masculino 
( ) Outros 
 

2. Ano de conclusão do curso de licenciatura. 

_______________________________________________ 
 

3. Tipo de instituição em que fez a graduação. 

________________________________________________ 
 

4. Cidade(s) em que trabalha atualmente. 

________________________________________________ 

5. Tipo de instituição em que trabalha. 

________________________________________________ 

 

6. Nível de ensino onde trabalha.  

_________________________________________________ 

7. Há quantos anos trabalha nesta área. 

_________________________________________________ 

8. Na instituição onde trabalha atualmente é obrigatório que durante o ano 

letivo seja abordado o tema sobre primeiros socorros? 

( ) sim 
( ) não 
 

9. De acordo com sua experiência como professor, quão importante você 

considera a abordagem dos conteúdos relacionados ao suporte de vida 

básico e primeiros socorros para o profissional de educação física escolar? 

( ) extremamente importante 
( ) razoavelmente importante 
( ) importante 
( ) pouco importante 
( ) sem importância 
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10. De acordo com sua experiência como professor, quão importante você 

considera a abordagem dos conteúdos relacionados ao suporte de vida 

básico e primeiros socorros para o profissional de educação física escolar? 

( ) extremamente importante 

( ) razoavelmente importante 

( ) importante 

( ) pouco importante 

( ) sem importância 

 

11. Você já se interessou em realizar alguma especialização e/ou curso de 

capacitação em primeiros socorros? 

 
( ) sim. Tenho capacitação/especialização. 
( ) sim, mas não realizei ainda. 
( ) não sei dizer 
( ) não me interessei, mas faria. 
( ) nunca me interessei. 

 

12. Na escola onde você trabalha, alguém cita, incita, diz e/ou comenta algo 

sobre os conteúdos de primeiros socorros para as crianças e adolescentes? 

( ) sim, temos conteúdos sobre o tema 
( ) sim, as vezes alguém comenta sobre o tema 
( ) não sei dizer 
( ) raramente o tema é comentado 
( ) ninguém comenta sobre o tema 

 

13. Você tem algum conhecimento sobre a lei Lucas (nº 13.722/18)?  

( ) tenho total conhecimento 
( ) tenho razoável conhecimento 
( ) não sei dizer 
( ) tenho pouco conhecimento 
( ) não possuo nenhum conhecimento 

 

14. Em sua opinião enquanto profissional de educação física escolar, o quão 

eficaz para a formação cidadã dos alunos do ensino fundamental poderia ser 

a obtenção de conhecimentos sobre primeiros socorros? 

( ) totalmente eficaz 

( ) razoavelmente eficaz 

( ) nem eficaz, nem ineficaz 

( ) pouco eficaz 

( ) nada eficaz 
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15. Você teve acesso aos conhecimentos de primeiros socorros em sua 

graduação? Se sim, como qualifica a sua aprendizagem? 

( ) não tive 
( ) completamente útil 
( ) razoavelmente útil 
( ) nem útil, nem inútil 
( ) pouco útil 
( ) nada útil 
 

16. De acordo com os conhecimentos que você possui sobre primeiros 

socorros, o quão útil eles podem ser em suas aulas de educação física no 

ambiente escolar? 

( ) totalmente uteis 
( ) razoavelmente uteis 
( ) nem uteis, nem inúteis 
( ) pouco uteis 
( ) nada uteis 

 

17. O quão importante você considera ter uma capacitação extracurricular 

acerca de primeiros socorros? 

( ) extremamente  importante 
( ) muito  importante 
( ) importante 
( ) pouco importante 
( ) sem  importância 

 

18. Você acha que deveria ser obrigatório todos os professores de áreas 

relacionadas a saúde ter uma capacitação em primeiros socorros?  

( ) concordo completamente 
( ) concordo 
( ) não sei dizer 
( ) discordo 
( ) discordo completamente 

 

19. Em sua opinião, após inclusão da matéria de primeiros socorros na 

graduação de licenciatura em educação física acha que terá uma melhora em 

acidentes nas escolas? 

( ) concordo completamente 
( ) concordo 
( ) não sei dizer 
( ) discordo 
( ) discordo completamente 
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20. Você já utilizou os procedimentos de primeiros socorros em algum 

momento dentro ou fora da escola? 

( ) 0 a 2 vezes 
( ) 3 a 5 vezes 
( ) 6 a 8 vezes 
( ) 8 a 10 vezes 
( ) mais de 10 vezes 
 

21. Para iniciar o ensino dos primeiros socorros nas escolas, acha que será 

um método eficaz, primeiro orientar os pais de alunos em reuniões e palestras 

com a proposta deles saberem o que fazer em caso de urgência e 

emergência? 

( ) extremamente eficaz 
( ) muito eficaz 
( ) eficaz 
( ) pouco eficaz 
( ) nada eficaz 
 

 

Você está sendo convidada/o a participar da pesquisa intitulada "Educação 

Física Escolar e o Conhecimento sobre Primeiros Socorros" com o objetivo 

principal de identificar como tem ocorrido o processo de ensino-aprendizagem 

sobre Primeiros Socorros para Profissionais de Educação Física Escolar e 

sua opinião acerca da importância do tema. Este documento possui todas as 

informações necessárias sobre a pesquisa que está sendo realizada. Sua 

colaboração nesse estudo é muito importante, mas a decisão em participar 

deve ser sua. Para tanto, leia atentamente as informações abaixo. Se você 

não concordar em participar ou quiser desistir em qualquer momento, isso 

não causará nenhum prejuízo a você. Se você concordar em participar, basta 

assinalar a opção de concordância. Se você tiver alguma dúvida, pode 

esclarecê-la com as responsáveis pela pesquisa. Para participar da pesquisa 

você terá que responder a um questionário contendo algumas perguntas 

abertas e fechadas sobre o tema supracitado. As respostas serão digitadas e 

analisadas e os pesquisadores envolvidos no projeto conhecerão esse 

material para discutir os resultados. Todos os procedimentos para a garantia 

da confidencialidade aos participantes serão observados, procurando-se 

evitar descrever informações que possam os comprometer. Se diante dessas 

explicações você acha que está suficientemente informada/o a respeito desta 

pesquisa, e concorda de livre e espontânea vontade em participar, como 

colaborador/a, assinale a declaração de concordância.  
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( ) Declaro que concordo com o termo descrito acima. 
( ) Declaro que não concordo com o termo descrito acima. 

 

 


