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CAPACITAÇÃO PARA ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM SOBRE SBV
UTILIZANDO SIMULAÇÃO REALISTICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
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Primeiros socorros referem-se ao atendimento realizado imediatamente após a
ocorrência de um acidente ou agravo a saúde de uma pessoa e tem como
principal objetivo manter os sinais vitais e garantir a vida. Nessa perspectiva
todo cidadão, pode prestar um primeiro atendimento básico de emergência,
contudo é necessário que tenham conhecimentos prévios para a manipulação
adequada da vítima. O objetivo deste trabalho é relatar a experiencia de uma
atividade realizada na Universidade Regional do Cariri que teve a finalidade de
capacitar acadêmicos de enfermagem em noções de suporte básico de vida
(SBV) em diversas situações de emergência, os quais serão multiplicadores
desses conhecimentos para escolares do ensino médio público. Trata-se de um
relato de experiência, de abordagem qualitativa. O treinamento foi desenvolvido
em um único dia em dois turnos (manhã e tarde), sendo que pela manhã foi
realizado aula expositiva com a professora/facilitadora do processo e a tarde os
conteúdos previamente ministrados, foram exercitados através de simulações
de casos. Para tanto teve-se a participação de voluntários como integrantes do
grupo GREV (Grupo de Resgate Voluntário). Foram abordados temas como
obstrução de vias aéreas superiores, parada cardiorrespiratória em adultos e
recém-nascido e atendimento inicial a vítima politraumatizada. Cenas
realísticas foram montadas nas dependências da referida universidade,
provocando surpresa e impacto nos estudantes participantes, bem como a
necessidade do gerenciamento, tomada de decisão, requerendo habilidades e
atitudes, para a situação emergencial proposta, de maneira segura, rápida e
efetiva. Os demais intervenientes nos avaliaram durante o processo de socorro
simulado e nos instrumentaram posteriormente com conhecimentos para a
compreensão dos erros e acertos durante a atuação. Essa atividade
possibilitou o envolvimento e a troca de experiências entre todos os
participantes frente a situações de emergência proporcionando a construção de
novos saberes de maneira problematizadora e trabalhando em equipe. Tarefas
desse tipo viabilizam o pensamento crítico reflexivo com a participação
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dinâmica em conjunto cujo objetivo comum é qualificar e habilitar outrem para
salvar vidas, proporcionando conforto e serenidade nas ocasiões de socorro
imediato, evitando danos secundários e preservando a vida..
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