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ATIVIDADES EDUCATIVAS EM PRIMEIROS SOCORROS SOCORROS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA. 

Letícia Gomes da Silva1 , Celena Pedrosa Cavalcante2,Antonio Wellington 

Vieira Mendes3 , Tiago Ribeiro dos Santos4, Amanda Maria Chaves 

Barros5, Kamila de Castro Morais6 , Kadson Araujo da Silva 7 , Rayanne 

kellen bezerra araujo8 , Riani Joyce Neves Nóbrega9 

Primeiros socorros são definidos como cuidados imediatos prestados ao 
paciente antes da atuação do socorro especializado. Todo ser está susceptível 
a se acidentar ou ser acometido por um mal súbito. As seqüelas estão 
diretamente relacionadas à gravidade do acontecimento e à qualidade dos 
primeiros socorros ofertados. A escola é o local ideal para a realização de 
programas de educação para a saúde. o ambiente escolar não está imune a 
acidentes. Objetivou-se relatar a experiência de ações realizadas por 
extensionistas do projeto de extenção Jovens Socorritas. Trata-se de um 
estudo descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo relato de experiência, 
vivenciado por acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem, 
integrantes do projeto de extenção Jovens Socorritas. O projeto encontra-se 
em andamento com inicio no segundo semestre de 2018 nas escolas Elze Lima 
Verde e Maria Pacífico Guedes.: O Projeto de Extensão Jovens e Socorristas é 
um projeto desenvolvido por acadêmicos da Universidade Regional do Cariri- 
UDI com o objetivo de repassar noções básicas de primeiros socorros a alunos 
e professores da rede pública.  As ações são desenvolvidas em duas escolas 
municipais da cidade. O grupo é formado por 18 extensionistas que se 
subdivide em grupos menores promovendo ações. São abordados temas 
como: fraturas, queimaduras, prevenção de acidentes entre outros. São 
utilizadas metodologias ativas, pois assim consegue-se uma maior atenção por 
parte das crianças. São utilizadas diversas brincadeiras para testar os 
conhecimentos dos mesmos. São descritas as condutas corretas a serem 
feitas. Alguns educandos possuem o conhecimento correto em relação a 
algumas condutas como, por exemplo: lavar as mãos para realizar limpeza de 
um ferimento e não passar produtos como açúcar e creme dental, manter sua 
segurança em primeiro lugar, ligar para o SERVIÇO de atendimento Movel de 
urgencia (SAMU), etc. As atividades proporcionadas são de extrema 
satisfação, pois é notório o interesse dos alunos. A sensação a cada ação é de 
dever totalmente cumprido. Por fim, é visto que o projeto Jovens Socorristas é 
de extrema relevância, pois orienta professores e alunos  através do diálogo e 
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dinâmicas de como agir diante de  situações instruindo-os qual iniciativa tomar 
em casos que promovem  risco à vida. Capacitar crianças para adquirir 
conhecimento acerca de primeiros socorros é a melhor forma de instruir futuros 
adultos.  Adultos que colaborarão na diminuição de seqüelas e óbitos 
decorrentes de acidentes.  
 
Palavras chave: Primeiros socorros. Escola. Enfermagem. 
 

mailto:leticiagomezdasilva@gmail.com
mailto:cavalcantecelena@gmail.com
mailto:wellingtonmendes723@gmail.com
mailto:trstiago22@gmail.com
mailto:amanda.igt.adm@gmail.com
mailto:kamilacastromorais@gmail.com
mailto:kadsonp64@gmail.com
mailto:rayannekelleyvl96@gmail.com
mailto:riani.nobrega@urca.br

