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RESUMO  

Estudos abordam que a ocorrência de acidentes com crianças no ambiente escolar é bastante 

comum. O objetivo desse estudo foi investigar a prevalência de emergências médicas em 

escolas de Resende Costa e São João del-Rei da Macrorregião Centro Sul de Minas Gerais no 

ano de 2018. Nas escolas temos a presença de atividades físicas nas aulas de Educação Física e 

fora delas sendo que, tais atividades devem ser consideradas tanto pelos seus benefícios como 

pelos riscos ou agravos. Tendo em vista que situações de riscos podem ocorrer no âmbito 

escolar durante a realização de uma atividade física, e sabedores da não qualificação adequada 

de funcionários e professores presentes nas escolas, o propósito do presente estudo foi abordar 

a incidência de tais ocorrências. O presente estudo tratar-se de uma pesquisa descritiva de 

caráter investigatório, 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 ano de 

2018, nas cidades de Resende Costa e São João del-Rei. Os pacientes/alunos envolvidos tinham 

entre 3 e 20 anos de idade. O trabalho é relevante para que a identificação dos agravos em 

escolas mostre aos profissionais a importância da capacitação necessária para o primeiro 

atendimento. Uma vez que o profissional preparado poderá reduzir os agravos de um acidente.  

Palavras-chave: acidentes, escola, primeiro atendimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a prática regular de atividades físicas é de suma importância para o ser 

humano. Tendo em vista o crescimento de doenças crônicas decorrentes da mudança de estilo 

de vida da população (maior incidência de sedentarismo e maus hábitos alimentares), observa-

se o interesse da população em buscar um estilo de vida mais saudável.  

Segundo Zilio (p. 30, 2005) o termo atividade físico é definido como “(...) todo tipo 

de movimentos ou exercícios que o indivíduo realiza utilizando o seu corpo através das 

propriedades motoras que lhe são inerentes.” Para o mesmo autor tal definição engloba 

movimentos com aplicação intencional, onde visa atingir objetivos, usados, por exemplo, na 

Educação Física e Esportes. No entanto, McArdle, Katch, Katch, (2017) questionam tal 

generalização e propõem uma divisão conceitual do termo. Para tais autores a atividade física 

é definida como um “(...) movimento do corpo produzido por uma contração muscular e faz 

aumentar o gasto de energia” (p.1235) e, a atividade física quando estruturada, planejada, 

intencional e repetitiva denomina-se exercício físico.  

Ampliando e aplicando tais conceitos, Oliveira e Andrade (2013) argumentam que a 

“atividade física relacionada à saúde será àquela que representa qualquer movimento corporal 

que é produzido pela contração da musculatura esquelética e que aumenta substancialmente o 

gasto energético.” (p.193). 

Exemplo disto está no relato dos mesmos autores onde citam que os benefícios à saúde, 

advindos da prática das atividades físicas, referem-se aos aspectos antropométricos, 

neuromusculares, metabólicos e psicológicos. Ainda, os efeitos metabólicos apontados são: a 

melhora do perfil lipídico; a diminuição da pressão arterial; a melhora da sensibilidade à 

insulina; o aumento do volume sistólico; a potência aeróbica; e a diminuição da frequência 

cardíaca em repouso e no trabalho submáximo. Quanto aos efeitos antropométricos e 

neuromusculares, observa-se diminuição da gordura corporal, incremento da força e da massa 

muscular, da densidade óssea e da flexibilidade. Por fim, os autores ressaltam que na dimensão 

psicológica, a atividade física atua na melhoria das funções cognitivas e de socialização, 

melhoramento da autoestima, do autoconceito, da imagem corporal, na diminuição do estresse 

e da ansiedade.  

Entretanto, para Filho e Tourinho (1998) crianças e adultos se diferem tanto no aspecto 

funcional como estrutural. Eles relatam que em pessoas adultas podem acontecer alterações em 

resposta ao processo de adaptação do estresse imposto pelo esforço físico. Já em crianças e 

adolescentes as modificações podem ser até maiores que as adaptações resultantes de um 
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programa de atividade física, até atingir a maturidade. Refletem também que os efeitos 

estimulados pelo treinamento devem se distinguir dos provocados pela ação do 

desenvolvimento, crescimento e maturação.  

Alves e Lima (2008) relatam os benefícios da atividade física em crianças e 

adolescentes como diminuição da pressão arterial, estímulo ao crescimento e desenvolvimento, 

aumento da sensibilidade à insulina, entre outros. Além disso,  

Estudos têm revelado os benefícios da atividade física não só para pessoas 

saudáveis, mas também para aquelas portadoras de doenças crônicas e 

degenerativas, como cardiopatias, obesidade, diabetes, câncer, entre outras 

(OLIVEIRA e ANDRADE, p. 193, 2013). 

 

Adicionado a estes benefícios, as práticas de atividade física que possibilitam situações 

de competições podem levar a outros benefícios importantes para a socialização e educação, 

uma vez que as crianças terão experiências com situações de vitória e derrota proporcionadas 

por atividades em equipe. No entanto, mais importante que competir, é oferecer alternativas 

para as práticas, de forma a contemplar os interesses individuais e o desenvolvimento de 

diferentes habilidades motoras, contribuindo para o despertar de talentos (LAZZOLI, et al. 

1998).  

Ainda para Lazzoli et al (1998) é necessário priorizar a inclusão da atividade física no 

cotidiano da criança e do adolescente, valorizando a educação física escolar, integrando as 

crianças e não discriminando os menos aptos. Para os autores é importante a prescrição de 

atividade física para toda a vida, de forma agradável e prazerosa; com o objetivo de criar o 

hábito e interesse por tal.  

Porém, de acordo com Alves e Lima (2008) a atividade física pode apresentar riscos 

de lesões como: trauma, osteocondrose, fratura e disfunção menstrual; se realizada de forma 

imprópria e em dissentimento com a idade, com o desenvolvimento motor e com o estado de 

saúde. Estes autores afirmam também que “a atividade física vigorosa e extenuante associada 

à redução da disponibilidade energética pode levar a efeitos adversos sobre o desenvolvimento 

puberal e a função reprodutiva” (p. 384).  Sendo assim crianças pré-púberes poderão ter o início 

da puberdade retardado.  

Nas escolas temos a presença de atividades físicas tanto nas aulas de Educação Física 

como fora delas, sendo que tais atividades devem ser consideradas pelos seus benefícios, bem 

como os riscos ou agravos. Tendo em vista que situações de riscos podem ocorrer no âmbito 

escolar durante a realização de uma atividade física, e sabedores da não qualificação adequada 

de funcionários e professores presentes nas escolas, o propósito do presente estudo foi abordar 
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a incidência de tais ocorrências. Segundo Carmo, et al (2017) acidentes dentro do ambiente 

escolar estão propensos a acontecer a qualquer momento. 

A maioria destes tem maior frequência durante as práticas esportivas e 

recreativas, nas pausas entre as aulas ou no horário de intervalo para lanche, 

momento de tempo livre em que os alunos aproveitam para correrem e 

brincarem. Mas a sala de aula também não está isenta desses acontecimentos. 

Isso se deve, geralmente, à própria estrutura física das salas. Assim, cabe 

considerar que muitos acidentes ocorridos dentro do ambiente escolar podem 

deixar sequelas irreversíveis, caso não tenham o atendimento imediato e 

adequado (s. p.).  
 

Durante os agravos é importante a presença de uma pessoa com conhecimentos em 

primeiros socorros e que o serviço de atendimento pré-hospitalar seja acionado o mais breve 

possível para evitar piora dos agravos. De acordo com Oliveira, Júnior e Borges (2015), a falta 

de conhecimento acarreta em inúmeros problemas, como estado de pânico e possibilidade de 

manipulação incorreta da vítima, bem como, solicitação desnecessária do socorro especializado 

em emergência. Nesse contexto, torna-se importante que acadêmicos dos cursos de licenciatura 

se apropriem de conhecimentos em primeiros socorros.   

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. 

Cabe aos profissionais da área escolar, principalmente os profissionais de Educação Física, 

terem um conhecimento mínimo para prestarem socorro nessas situações. Segundo pesquisas, 

os acidentes mais frequentes na escola são: corpos estranhos nos ouvidos, olhos e nariz e objetos 

engolidos. 

Siebra e Oliveira (2010), deparam com um resultado preocupante em seus estudos, no 

qual mais da metade dos alunos entrevistados afirmaram já terem passado por situações durante 

as suas aulas, que necessitasse da aplicação correta dos procedimentos de Primeiros Socorros. 

Sendo assim, nesse momento, torna-se necessário o entendimento de alguns conceitos 

e como se instalou a rede de urgência na Macrorregião Centro Sul de Minas Gerais. Para 

Coelho, (2015), acidente é um episódio não intencional o qual pode causar lesões, e que pode 

ser evitável em qualquer âmbito, seja ele escolar ou em outros ambientes sociais, podendo 

configurar um conjunto de agravos à saúde. Às vezes, alguns tipos de acidentes na infância, 

além de causarem prejuízo para a vida adulta, podem deixar sequelas físicas ou emocionais em 

crianças ou adolescentes, tornando-se um problema educacional e de saúde pública. 

Já os primeiros socorros é o primeiro atendimento realizado a um indivíduo que pode 

estar ferido ou que adoeceu de forma instantânea, seja temporariamente ou de imediatismo. 

Eles são utilizados na identificação de diferentes situações de risco de vida e quais ações 
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precisam ser tomadas para manter o controle da situação, onde poderá ser realizado 

intervenções para manter os sinais vitais e o melhor estado possível da vítima até o atendimento 

especializado (OLIVEIRA, JÚNIOR, BORGES, 2015).  

Na existência de um problema de saúde enfrentado pelos sistemas de saúde pública ou 

privada no mundo, que é a atenção aos casos de urgência e emergência, se fez necessário um 

aumento progressivo na procura dos pontos de atenção às urgências. Para a tentativa de 

resolução o governo do estado de Minas Gerais implantou uma rede de urgências e o Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por meio de portarias como a nº 1.010, de 21 de 

maio de 2012. É por meio dessa portaria que ocorreu uma redefinição das diretrizes para a 

implantação do SAMU 192 e sua central de regulação das urgências, componente da rede de 

atenção às urgências (TORRES, BELISÁRIO e MELO, 2015).  

Todavia antes das ações do governo do estado houve deliberações do governo federal 

para a criação do SAMU no Brasil; em 2002 o Ministério da Saúde aprova a Portaria nº 

2048/2002, que estabeleceu os princípios e diretrizes dos Sistemas Estaduais de Urgência e 

Emergência, as normas e os critérios de funcionamento e a classificação e cadastramento de 

serviços (TORRES, BELISÁRIO e MELO, 2015).  

O Estado de MG, no âmbito da saúde, está dividido em 13 macrorregiões, segundo 

divisão do Plano Diretor de Regionalização aprovado em 2002, e o objetivo desse estudo foi 

investigar a prevalência de emergências médicas em escolas de Resende Costa e São João del-

Rei da Macrorregião Centro Sul de Minas Gerais no ano de 2018. A Macrorregião Centro Sul 

tem 3 microrregiões – São João del-Rei, Barbacena e Conselheiro Lafaiete, e contempla 51 

municípios ao total (NITSCHKE, 2002).  

Além disso, 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. 
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2. METODOLOGIA 

 

Tipo de estudo  

          

O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter investigatório, com 

abordagem qualitativa e quantitativa, tendo em vista a preocupação com a descrição dos 

elementos que tomam parte do fenômeno investigado. O método exploratório descritivo tem 

como característica “observar, registrar, analisar, descrever e correlacionar fatos ou fenômenos 

sem manipulá-los.” (MATTOS, BLECHER, ROSSETTO JÚNIOR, 2008, p.35). 

 

Aspectos Éticos 
 

Este estudo foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

São João del-Rei, e os procedimentos atenderam as recomendações dispostas na resolução do 

Ministério da Saúde 466/2012 de pesquisa envolvendo seres humanos. 

Cabe salientar que nenhum dado obtido constatou o nome dos pacientes/alunos 

envolvidos no sinistro, bem como seus respectivos contatos. Desta forma, o grupo de 

pesquisados não teve acesso a nenhum nome não sendo necessária a realização de Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

Campo do Estudo 
 

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 ano de 2018 que fazem parte da supervisão da Macrorregião Centro 

Sul de Minas Gerais, nas cidades de Resende Costa e São João del-Rei, cujo os pacientes/alunos 

envolvidos tinham entre 3 e 20 anos de idade. A amostra foi composta pelos pacientes/alunos 

atendidos pela Macrorregião Centro Sul, dentro de estabelecimentos de ensino fundamental ou 

médio, público ou privado em decorrência de sinistro ocasionado pela prática de atividades 

físicas executadas em aulas de Educação Física. 

 

Coleta de dados e variáveis coletadas  

 

Os dados obtidos das ocorrências em 2018 na Secretaria da Macrorregião Centro Sul de 

Minas Gerais foram refinados sendo utilizados apenas:  
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A) Data e hora da Ocorrência. 

B) Localização da Ocorrência; 

C) Motivo da Ocorrência e; 

D) Faixa etária do paciente/aluno envolvido 

Os endereços das ocorrências foram comparados com os endereços das escolas das 

cidades de Resende Costa e São João del-Rei, para assim localizar se o agravo era na escola. 

 

Métodos Estatísticos 

 

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.  
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3. RESULTADOS 

 

 Após a coleta dos dados obtidos pelo setor de estatística do Consórcio Intermunicipal 

da Rede de Urgência Centro Sul (CISRU), da Macrorregião Centro-Sul de Minas Gerais 

localizada em Barbacena, município do estado de Minas Gerais, observamos que das 2.373 

ocorrências atendidas pelo serviço do SAMU em 2018 na referida macrorregião, 395 

ocorrências foram atendidas nas cidades de São João del-Rei e Resende Costa com pacientes 

entre 0 e 20 anos. Sendo assim, este estudo buscou rastrear a faixa etária escolar (entre 3 e 20 

anos) e o período letivo de aulas (16/02/2018 a 15/07/2018 e 28/07/2018 a 18/12/2018), sendo 

que deste refinamento resultaram o total de 288 ocorrências, sendo 259 em São João del-Rei e 

30 em Resende Costa. 

 Também, foi necessário mais um refinamento, pois seria necessário saber o local das 

ocorrências haja vista que poderiam existir indivíduos dentro desta faixa etária fora da escola 

no período de 7h a 12h e 13h 17:30h. Sendo assim, restaram um total de 25 ocorrências, sendo 

4 em Resende Costa e 21 em São João del-Rei, essas acontecidas nos endereços de escolas, 

podendo se fazer uma associação.  O processo de refinamento amostral encontra-se detalhado 

na figura 1. 

 

Figura 1: Organograma da população e amostragem obtida para o estudo relativa as ocorrências 

registradas na Macrorregião centro-Sul de Minas Gerais durante o ano de 2018. 
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 Sendo assim, após tal análise o presente estudo buscou as causas para tais atendimentos 

sendo que houve uma maior prevalência de chamadas para atendimento de ocorrências ligadas 

a questões de quedas de altura e convulsões em ambas as cidades, e de síncope na cidade de 

São João del-Rei, conforme pode ser constatado nas figuras 2 e 3. 

 

Figura 2: Tipos das ocorrências atendidas nas escolas estaduais do município de Resende 

Costa no ano de 2018. 

 

 

Figura 3: Tipos das ocorrências atendidas nas escolas estaduais do município de São João del-

Rei no ano de 2018. 
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4. DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar a prevalência de emergências médicas em 

escolas das cidades de Resende Costa e São João del-Rei no ano de 2018, estas localizadas na 

Macrorregião Centro Sul de Minas Gerais, e sua associação com a prática de atividades físicas 

durante as aulas de Educação Física Escolar.  

Como observado nos resultados, no ano de 2018 foram 2373 ocorrências em toda 

Macrorregião, com indivíduos na faixa etária de 0 a 20 anos, entre essas 845 foram na 

macrorregião de São João del-Rei. Para esse estudo consideramos as ocorrências no período 

letivo 19/02/2018 a 18/12/2018 sendo excluído o período de recesso de 16/07/2018 a 

27/07/2018, de acordo com resolução 3652 da Secretaria do Estado de Educação.  

Para esse estudo consideramos os atendimentos iniciais em escolas, bem como a 

importância desse suporte para as vítimas. Para Graeff e Camelo (2015) o melhor para garantir 

a redução ou eliminação de sequelas após a vítima sofrer o acidente é o socorro prestado nos 

primeiros minutos, logo após o incidente.   

Em situações de emergência a conduta deve ser rápida e eficaz de modo a afastar os 

riscos à vida. Por esse motivo, os primeiros socorros devem ter prioridade tanto no ambiente 

escolar como em qualquer outro local (ALVIM et al, 2019). Os mesmos autores definem 

primeiros socorros como a prestação de cuidados imediatos as vítimas de acidentes ou mal 

súbito, proporcionando a manutenção das funções vitais para redução das chances de 

agravamento até a chegada de uma assistência especializada. 

Souza (2016) traz que o consorciamento e a agregação dos Municípios, principalmente 

nos Municípios de pequeno porte, trazem benefícios econômicos em grande escala, pois, seria 

inviável para um município de pequeno porte manter a gestão de um serviço de forma isolada, 

sob o ponto de vista financeiro e estrutural. No Estado de Minas Gerais, os serviços 

concentrados nos Consórcios são realizados por meio de parcerias com entes consorciados e 

com a Secretaria de Estado de Saúde.  

Sendo assim, no estado, por meio da Política Estadual de Atenção as Urgências e 

Emergências, foram implantadas as Redes Regionais de Urgência e Emergência, criando assim 

os Consórcios Intermunicipais de Saúde da Rede de Urgência e Emergência, tendo como uma 

das finalidades principais, a gestão do SAMU Regional e; permitindo assim a chegada da 

assistência especializada abordada anteriormente (SOUZA, 2016).  

Dentre os consórcios temos o Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência Centro 

Sul – CISRU. Tal centro foi constituído em 2010, e é composto por 51 Municípios da 
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macrorregião Centro/Sul de Minas, atendendo uma população de aproximadamente 780.000 

milhões de pessoas (figura 4). A Rede é subdivida em 3 microrregiões da Região Centro Sul de 

Minas Gerais, Congonhas/Conselheiro Lafaiete, São João del-Rei e Barbacena (SOUZA, 

2016). 

A sede está localizada em Barbacena, para atender os 51 Municípios, sendo instaladas 

bases descentralizadas em 18 municípios situados nas microrregiões citadas acima. Dentre 

esses municípios foi abordado nesse estudo Resende Costa e São João del-Rei.  

 

Figura 4 – Macrorregião Centro-Sul 

Dentre tantos locais de atendimento o ambiente escolar constitui importante local de 

ocorrências, como afirma Coelho, (2015),  

“Ambiente educacional é um espaço onde se localiza um amplo número de 

crianças em processo de interação e desenvolvimento, no qual se trabalha 

diferentes atividades esportivas. Por isso, o ambiente se torna favorável a 

acidentes.” (p. 2) 
 

As crianças, em especial, são seres suscetíveis a acidentes por sua natural inquietação 

e imprevisão. O ambiente da escola se torna local propício para acidentes devido a grande 

aglomeração de crianças e adolescentes agitados, que interagem o tempo todo (CONTI e 

ZANATTA, 2014). 

Tendo em vista essa demanda escolar o presente estudo observou uma prevalência de 

25 casos de ocorrências emergenciais (sendo 4 em Resende Costa e 21 em São João Del Rei). 

Dentre essas prevalências podemos destacar ocorrências como por quedas de altura (67% em 
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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). 

No estudo Carmo et al (2017), os docentes informaram que os principais acidentes 

vivenciados em seu ambiente escolar foram: convulsões, cortes profundos, fraturas de membros 

superiores e inferiores expostas ou não, entorses, cortes extensos com muito sangramento, 

quedas e engasgamentos.  

Esse resultado corrobora 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. 

 Graeff e Camelo (2015) abordam em seu trabalho: 

Dentre esses acidentes elencados, devemos ressaltar a gravidade que o mesmo 

pode oferecer a vítima, uma queda, por exemplo, dependendo do local e forma 

pode facilmente levar a vítima a desenvolver um trauma crânioencefálico 

(TCE); trauma de tórax; PCR devido inconsciência, dentre outros. No caso 

das fraturas que também podem oferecer graves riscos, podemos elencar: 

fratura da pelve, costelas, fraturas faciais, fraturas expostas, dentre outras (p. 

43). 

 

Carmo et al (2017), abordam em seu estudo que acidentes dentro do ambiente escolar 

estão propensos a acontecer a qualquer momento; sendo que a maioria destes tem maior 

frequência durante as práticas esportivas e recreativas, nas pausas entre as aulas ou no horário 

de intervalo para lanche, momento de tempo livre em que os alunos aproveitam para correrem 

e brincarem.  

É frequente acidentes com crianças no âmbito escolar, sendo de responsabilidade do 

profissional dessa área, ter o mínimo de conhecimento para socorrer seu corpo discente nessas 

situações (JÚNIOR; JÚNIOR e TOLEDO, 2013). Ainda para os mesmos autores acidentes 

podem ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento; mas existem situações nas quais a 

prática de atividade física, em academias, nos parques e, principalmente, nas escolas, o risco de 

acidentes aumenta ainda mais. 

Diante disso, o profissional da Educação Física deve estar preparado para agir de 

maneira eficiente, segura e adequada frente a um acidente que possa ocorrer em sua prática 

pedagógica. Não se pode aprender como se preparar para as lesões pelo método de tentativa e 

erro (SOUZA, 2012). Ressaltamos que os outros profissionais da escola e professores de outras 

áreas também devem estar preparados para tais acontecimentos.  

Brito et al (2019) relatam que foi evidenciado em seu estudo o conhecimento 

insuficiente dos professores quanto ao correto manejo durante uma crise convulsiva: para 

muitos deve-se impedir os movimentos do corpo da criança, puxar a língua ou colocar objetos 
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(como uma colher) na boca da criança, e não sabem da importância em proteger a cabeça da 

criança e cronometrar o tempo da crise.  

Foi possível verificar que a maioria dos professores que participaram do estudo de 

Graeff e Camelo (2015) não foram preparados na sua formação acadêmica, para eventuais 

acidentes que possam vir a ocorrer nas escolas, evidenciando que a possível falta de 

conhecimento quanto aos cuidados de primeiros socorros possam trazer prejuízos aos alunos 

em casos de acidentes na escola. 

O conhecimento em relação aos primeiros socorros precisa ser aprimorado entre 

professores, é necessário investimento no processo de ensino-aprendizagem para que assim o 

atendimento à vítima seja melhor qualificado até a chegada de um serviço especializado. No 

entanto, essa temática ainda é pouco conhecida e valorizada entre os professores, exigindo 

novas estratégias educativas para redução de complicações e/ou óbitos advindos de 

emergências escolares (ALVIM, et al, 2019).  

Nardino et al (2012) corroboram com a necessidade de que o ensino de primeiros 

socorros deveria ser mais disponibilizado e abordado para as pessoas leigas e população em 

geral; porque aprender sobre primeiros socorros ajudará o indivíduo a atuar com maior 

segurança caso ocorra uma situação emergencial possibilitando diminuição do agravo à saúde 

da vítima.  

O estudo de Graeff e Camelo (2015) verificou a não existência na matriz curricular 

atual dos cursos de licenciatura uma disciplina que ensine noções básicas de primeiros socorros, 

bem como na estrutura curricular nas redes de ensino. Dessa forma, os professores não sabem 

como agir em situações que ponham em risco a vida e saúde dos alunos, conduzindo de forma 

inadequada qualquer criança vítima de pequenos acidentes ou que se apresente com outra 

condição patológica. 

Diante de situações de emergência foi verificado um número significativo de 

profissionais que desconhecia o número correto do telefone de emergência, evidenciando a 

necessidade das escolas divulgarem melhor estas informações de utilidade pública, e dos 

serviços de saúde se esforçarem por difundir para a população tanto o número de emergência, 

como as situações em que o serviço deve ser acionado (BRITO, et al; 2019).  

Fioruc et al (2008), abordam sobre a importância de pessoas capacitadas nas escolas 

por meio de atividades educativas sobre a prevenção, avaliação e condutas em situação de 

emergência, uma vez que as pessoas não têm informações específicas sobre o que fazer frente 

a um acidente, o qual envolve atitudes simples relacionadas à prática de primeiros socorros e 

também os agravos que este pode causar. 
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Essa falta de conhecimento sobre o que fazer gera algumas limitações desse estudo, 

entre elas o solicitante ao ficar apavorado com o agravo e não saber o que fazer poderá pegar a 

vítima e levar para o pronto atendimento mais próximo sem mesmo averiguar se poderá 

removê-la. Sendo assim o número de ocorrências em escolas poderá ser maior do que 

encontrado aqui, gerando então a necessidade outros tipos de investigações para averiguar tal 

número.   

Em muitas situações, essa falta de conhecimento por parte da população 

acarreta inúmeros problemas, como o estado de pânico ao ver o acidentado, a 

manipulação incorreta da vítima e ainda a solicitação excessiva e às vezes 

desnecessária do socorro especializado em emergência (FIORUC, et al, p. 

697, 2008). 

 

Ao analisar as ocorrências observamos a existência de endereços escritos errados e até 

a ausência de número do local, contendo somente o nome da rua, impossibilitando a verificação 

se aquele incidente foi em escola, sendo assim temos como limitação a exatidão dos agravos 

ocorridos nas escolas no período verificado. Como abordado anteriormente o despreparo do 

socorrista e até mesmo seu estado de agitação dificulta o atendimento e a solicitação do serviço 

especializado.  

A identificação dos acidentes em escolas poderá atentar aos profissionais sobre a 

importância da capacitação necessária para o primeiro atendimento. Uma vez que o profissional 

preparado poderá reduzir os agravos de um acidente como já abordado anteriormente.  

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 macro 

região centro sul, para que seja analisado se a prevalência permanece. Poderá ser avaliado todas 

as cidades e realizar comparações entre as cidades e entre as micro regiões. Pensando mais 

longe poderá também, após essa constatação enviar um questionário para as escolas verificando 

quais as atitudes tomadas quando acontece um agravo com os alunos, se eles solicitam socorro 

especializado ou a própria escola faz a remoção da vítima.  

 

 

 



 
 

 23 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término da realização desse estudo foi possível observar a existência de ocorrências 

atendidas pelo SAMU em escolas nas cidades de Resende Costa e São João del-Rei, sendo 

necessário avaliações futuras nas outras cidades para verificar se essa prevalência permanece.  

Ao investigar os motivos dos chamados identificamos quedas e convulsões como a 

maioria encontrada, resultado que foi mencionado em outros estudos como citados 

anteriormente. Estudos mostram que essas ocorrências podem acontecer durante as aulas de 

educação física. 

Diante disso atentamos para a necessidade desse profissional estar preparado para 

realizar os atendimentos iniciais quando eles ocorrerem, a fim de minimizar agravos e sequelas 

futuras na vida de seus alunos.  

Estudos demonstram que os professores relatam não estarem preparados durante esse 

atendimento, e por isso alertamos para a imprescindibilidade de capacitação dos mesmos. A 

obrigatoriedade da disciplina de primeiros socorros nos cursos de licenciaturas poderá ser um 

primeiro passo.   
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