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INTRODUÇÃO: Define-se primeiros socorros como cuidados imediatos 
prestados a uma pessoa vítima de acidente ou mal súbito, cuja situação ameace 
a sua vida. Pode ser realizado por qualquer pessoa treinada, que conduza com 
serenidade, compreensão e confiança. O Centro de Assistência Psicossocial 
(CAPS) é um lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com 
transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais quadros. Dessa forma, 
se faz necessário capacitar os profissionais, afim de oferecer conhecimentos 
para que os mesmos possam agir de forma adequada em situações de 
emergência, a fim de preservar a vida. OBJETIVO: Descrever a experiência de 
uma capacitação realizada aos profissionais de um Centro de Atenção 
Psicossocial sobre atualizações em primeiros socorros. METODOLOGIA: Trata-
se de um relato de experiência de uma capacitação ministrada pelos monitores 
do Projeto de Extensão APH na Comunidade, juntamente com uma residente da 
Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Universidade Regional do 
Cariri, no dia 14 de junho de 2019, para os profissionais do CAPS III de uma 
cidade no interior do Ceará. RESULTADOS: Contamos com a participação de 
profissionais das diversas áreas, incluindo enfermeiro, psicólogo, farmacêutico, 
entre outros. Foram abordadas atualizações sobre como reconhecer e agir em 
casos de Parada Cardiorrespiratória (PVR), Obstrução de vias aéreas por corpo 
estranho (OVACE) e Acidente Vascular Encefálico (AVE). A princípio ocorreu a 
exposição dos temas, demonstrando como realizar cada manobra e/ou ação e 
em seguida fizemos um momento prático, onde todos que estavam presentes se 
sentiram envolvidos para participar. Foi um momento de extrema relevância 
onde os profissionais puderam aprender e aprimorar os seus conhecimentos, 
tendo em vista que o serviço atende muitos usuários e que a qualquer instante 
podem precisar de algum tipo de socorro. CONCLUSÃO: Observou-se que as 
práticas de primeiros socorros é de importante relevância para esses 
profissionais, havendo necessidade de ampliar e aprimorar os seus 
conhecimentos acerca da temática para que eles saibam agir adequadamente 
em situações de emergência até que o atendimento especializado chegue, afim 
de diminuir as taxas de morbimortalidade. 
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