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Resumo: Este estudo buscou investigar a prevalência de ocorrências médicas em escolas 

durante aulas de Educação Física (EF) de 2 cidades do centro-sul do Brasil no ano de 

2018. Foram encontradas um total de 25 ocorrências nas duas cidades. O trabalho é 

relevante para que a identificação dos agravos em escolas e evidencie a necessidade de 

capacitação para os professores de EF no primeiro atendimento.  
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INTRODUÇÃO 

A prática regular de atividades físicas constitui 

importante forma de manutenção da qualidade de 

vida do ser humano independente da faixa etária. 

Com o crescimento do diagnóstico de doenças 

crônicas decorrentes da mudança de estilo de vida da 

população, alguns indicadores demonstram o 

aumento do interesse da população em buscar um 

estilo de vida mais saudável.  

Alves e Lima (2008) relatam os benefícios 

fisiológicos importantes com tal prática como 

diminuição dos valores de pressão arterial, melhoria 

da composição corporal, aumento da sensibilidade à 

insulina, entre outros. Além disso, práticas que 

possibilitam situações de competições podem levar a 

outros benefícios para a socialização e educação.  

Todavia, Alves e Lima (2008) relatam que a 

atividade física pode apresentar riscos de lesões 

como, trauma, osteocondrose, fratura e; se realizada 

de forma imprópria, podem trazer prejuízos 

permanentes, principalmente para o público 

pediátrico e hebiátrico.  

Nas escolas, além dos períodos de intervalos, a 

atividades físicas mostra-se mais presente nas aulas 

de Educação Física (EF). Na existência de estudos 

que abordam a ocorrência de acidentes em escolas, 

como o estudo de Coelho (2015); os acidentes com 

crianças no ambiente escolar são bastante comuns. 

Sendo assim, parecer ser de suma importância o 

conhecimento mínimo do professor de EF para 

prestar um pré-atendimento paramédico mais 

qualificado possível. 

Por fim, observando-se a ausência de pesquisas sobre 

o quantitativo desses acidentes nas escolas da 

Macrorregião Centro Sul de Minas Gerais, esse 

estudo procurou verificar a existência desses agravos 

para que ações futuras possam ser tomadas, quanto a 

prevenção e melhoramento desses atendimentos. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo, aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa da UFSJ, trata-se de uma pesquisa 

descritiva de caráter exploratório, com abordagem 

qualitativa e quantitativa, tendo em vista a 

preocupação com a descrição dos elementos que 

tomam parte do fenômeno investigado.  

A população do estudo constituiu-se de todos os 

alunos e alunas que sofreram ocorrências 

emergenciais realizadas no interior de escolas de 

ensino fundamental e médio, privadas ou públicas no 

período letivo do ano de 2018 nas cidades de 

Resende Costa e São João del-Rei. Os dados foram 

expostos de forma categórica em valores absolutos e 

relativos. Em todos os casos descritos, foi utilizado o 

programa computacional Microsoft Excel 2019. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a coleta dos dados obtida no setor de estatística 

do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência 

Centro Sul (CISRU), da Macrorregião Centro-Sul de 

Minas Gerais em Barbacena, Minas Gerais, observou 

uma prevalência de 25 casos de ocorrências 

emergenciais em ambientes escolares em aulas de 

EF, sendo 4 em Resende Costa e, 21 em São João 

Del-Rei (veja figura). 

Dentre tais ocorrências, àquelas por quedas de altura 

(67% em Resende Costa e 27% em São João del-

Rei), convulsões (16% em Resende Costa e 27% em 

São João del-Rei) e síncopes (11% em São João del-

Rei), merecem maior destaque.  

Carmo et al (2017), em seu estudo de investigação, 

observaram que os principais acidentes vivenciados 

pelos professores de EF em ambiente escolar foram: 

convulsões, cortes profundos, fraturas de membros 



 

superiores e inferiores expostas ou não, entorses, 

cortes extensos com muito sangramento, quedas e 

engasgamentos. Tal achado corrobora com o estudo 

de Gomes et al (2017), que ressaltam as quedas como 

as principais causadoras de lesões na escola, tendo 

como consequência, principalmente, a fratura de 

ossos. 

 

Figura: Organograma da população e amostragem 

obtida para o estudo relativa as ocorrências 

registradas nas cidades de Resende Costa e São João 

del-Rei durante o ano de 2018. 

Surpreendentemente, Graeff e Camelo (2015) 

constataram que a maior parte dos professores de 

escolas não foram preparados em sua formação 

acadêmica, para eventuais acidentes que possam vir a 

ocorrer no seu local de trabalho, evidenciando total 

despreparo destes profissionais quanto aos cuidados 

de primeiros socorros. 

Souza, (2012) enfatiza que não se pode aprender 

como se preparar para as lesões pelo método de 

tentativa e erro e, que o professor de EF, assim como, 

outros profissionais e professores das escolas 

também devem estar preparados para tais 

acontecimentos. Segundo o mesmo autor, precisa ser 

aprimorado entre professores, sendo necessário 

investimento no processo de ensino-aprendizagem.  

De acordo com as considerações e achados desse 

estudo observamos a relevância de disciplinas de 

Primeiros Socorros na grade curricular nos cursos de 

licenciatura, para que os professores possam ter 

maior segurança durante os acidentes encontrados 

nas escolas.  

Para estudos futuros enxergamos a necessidade de 

avaliar as outras cidades da mesma região centro sul, 

para que seja analisado se tal prevalência é ou não 

confirmada. Além disso, poderá ser realizado estudos 

que visem verificar nas escolas quais as atitudes a 

serem tomadas, bem como, os métodos utilizados, no 

caso de um agravo com os alunos.  

CONCLUSÃO 

Ao término da realização desse estudo foi possível 

observar a existência de ocorrências atendidas pelo 

Serviço de Atendimento de Urgência em escolas nas 

cidades de Resende Costa e São João del-Rei, sendo 

quedas e convulsões as de maior destaque durante 

aulas de EF.  

O presente estudo torna-se relevante pois o mesmo 

foi pioneiro na busca de tais resultados. A 

identificação dos acidentes em escolas poderá atentar 

aos profissionais sobre a importância da capacitação 

necessária para o primeiro atendimento.  

Por fim, torna-se vital a capacitação dos professores 

de EF, bem como, das demais áreas do conhecimento 

no âmbito escolar, para que o atendimento à vítima 

seja melhor qualificado, até a chegada de um serviço 

especializado.  
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