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RESUMO 

O estudo objetivou avaliar a percepção de alunos e egressos do curso de Educação Física 

de um Centro Universitário em relação ao seu nível de conhecimento, habilidades e 

segurança diante de situações de urgência ou emergência no cotidiano escolar. Aplicou-

se um instrumento padronizado devidamente validado com indicadores estruturados em 

três dimensões: conhecimento, habilidades e segurança, além de uma breve seção do 

perfil do respondente. Cada dimensão foi composta de dez itens que trataram sobre: 

primeiros socorros, sinais vitais, lesões decorrentes de acidentes e mal súbito. A amostra 

foi composta por 142 alunos e 34 egressos dos anos de 2009 e 2015 que estavam em 

atividade profissional regular em escolas. Foram realizadas comparações entre grupos 

(teste-t) e correlação entre os percentuais de desconhecimento e acerto (correlação de 

Pearson) ao nível de 5%. Os resultados apontaram para maior conhecimento dos alunos 

e egressos em situações de observação dos sintais vitais, perda de consciência e 

escoriações, e alto nível de desconhecimento para cortes e hematomas, ressuscitação 

cardiopulmonar e sintomas de diabetes. Houve correlação significativa (p<0,05) entre os 

percentuais de desconhecimento e acerto para os três grupos, demonstrando equivalência 

entre os grupos no desempenho dos itens. Estes foram agrupados em três conjuntos: o 

primeiro formado por desmaio e diabetes, caracterizado por médio a alto desempenho em 

conhecimento, baixa habilidade e média segurança; o segundo, composto pelos itens 

sinais vitais, distensão e hemorragia, caracterizado por alto conhecimento, média 

habilidade e média a alta segurança; o terceiro grupo, mais variável, compôs-se de sutura, 

fratura, queimadura e reanimação cardiorrespiratória, caracterizado por médio a baixo 

conhecimento, média a alta habilidade e baixa a média segurança, com destaque para 

queimadura, com baixo conhecimento e segurança, mas alta habilidade. Ocorreram 

diferenças significativas entre os níveis de acerto para fases iniciais e finais, 

demonstrando o aproveitamento discente da disciplina de primeiros socorros, 

principalmente na avaliação de conhecimentos. Em outros temas as diferenças em 

habilidades entre os alunos e egressos refletiu a prática profissional destes. 

 

Palavras-chave: Primeiros Socorros. Educação Física. Acidentes Escolares. 

  



 

 

 

FIRST AID: KNOWLEDGE, SKILLS AND SAFETY OF PHYSICAL 

EDUCATION STUDENTSAND FORMER STUDENTS OF A UNIVERSITY IN 

SANTA CATARINA, BRAZIL 

Ana Luiza dos Santos Messias 

July/2017 

Advisor: Leo Lynce Valle de Lacerda, Doctor. 

Area of Concentration: Family health 

Number of Pages: 69 

 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the perceptions of students and graduates of a University 

Physical Education course, concerning their level of knowledge, skills and safety when 

faced with urgent or emergency situations in schools. A standardized instrument was 

applied, duly validated with the indicators structured in three dimensions: knowledge, 

skills, and safety, as well as a brief section for the respondent’s profile. Each dimension 

was composed of ten items relating to the topics of first aid, vital signs, injury resulting 

from accidents and sudden illness. The sample was composed of 142 students and 34 

graduates from the years 2009 and 2015 that were in regular professional activity in 

schools. Comparisons were made between groups (t-test) and correlation between the 

percentages of correct and incorrect knowledge (Pearson’s correlation coefficient) at a 

level of 10%. The results indicated a greater knowledge among the students and graduates 

in observing the situations of observation of vital signs, loss of consciousness and cuts, 

and a high level of lack of knowledge in relation to cuts and bruises, cardiopulmonary 

resuscitation and symptoms of diabetes. There was significant correlation (p < 0.05) 

between the percentages of correct and incorrect knowledge for the three groups, 

demonstrating equivalence between the groups in the performance of the items. These 

were grouped into three sets: the first consisted of fainting and diabetes, characterized by 

medium to high performance in knowledge, low skill, and medium safety. The second 

consisted of vital signs, bloating and bleeding, characterized by high knowledge, medium 

skill and medium to high safety. The third group, which was more variable, consisted of 

sutures, fractures, burns and cardiopulmonary resuscitation, characterized by low to 

average knowledge, medium to high ability, and low to medium safety, with emphasis on 

burns, for which there was a low level of knowledge, and safety, but high skill. There 

were significant differences between levels of correct and incorrect knowledge for the 

initial and final phases, demonstrating the student’s use of the discipline of first aid, 

particularly in the assessment of knowledge. In the other topics, the differences in skills 

between students and graduates reflected their professional practice. 

 

Keywords: First Aid. Physical Education. School Accidents. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Os primeiros socorros são as medidas iniciais e imediatas prestadas a uma vítima 

fora do ambiente hospitalar que tenha sido acometido por mal súbito ou não, acidente, ou 

tragédia ambiental (HAFEN; KARREN; FRANDSEN, 2002). A ocorrência de acidentes já 

é antiga e podem acontecer em todos os espaços da vida em sociedade, nas ruas, parques, 

shoppings, até mesmo em casa. Além disso, situações nas quais se praticam atividades físicas 

em academias, ao ar livre ou nas escolas, o risco de acidentes aumenta ainda mais.  

 As aulas de Educação Física nas quais acontecem o aprendizado e a prática 

esportiva são momentos em que os alunos executam movimentos ou atividades das quais 

podem gerar vários tipos de lesões: pelo uso errado de materiais, pela utilização de 

vestimenta inapropriada; material, equipamentos e infraestrutura inadequada e despreparada 

ou fora das condições de uso, falta de conhecimento teórico-prático do profissional, entre 

outros (SOUZA; TIBEAU, 2008). A hora do "recreio" também é um momento de tempo 

livre em que os alunos geralmente aproveitam para brincar, correr e saltar, representando um 

risco em potencial para os acidentes dentro das escolas.  

 Ao longo da docência na disciplina de Emergências em Educação Física, por ser 

Enfermeira e Licenciada, percebi que o conhecimento do corpo humano e seu funcionamento 

agregado às práticas em primeiros socorros e ao aprimoramento das mesmas através dos 

conhecimentos adquiridos principalmente durante a grade curricular e perdurando a carreira 

profissional, os levam a um desempenho mais satisfatório no âmbito escolar principalmente, 

levando em consideração o contexto de o público alvo serem: crianças e adolescentes numa 

fase muito ativa e de inserção aos esportes. Coerência, análise e posicionamento diante das 

situações levando sempre em consideração o estado de segurança tanto do profissional como 

da vítima, primordial em primeiros socorros, para que não haja danos maiores aos 

envolvidos. Em se tratando nas escolas, a análise é ainda maior, pois mesmo com o 

conhecimento, é preciso ter um bom senso de análise real para transpassar o caso à equipe 

especializada se for necessário e emergencial, sendo essa uma segunda prova de habilidade 

e segurança, de que mesmo com o conhecimento a razão prevalece. O conceito de habilidade 

está intimamente relacionado com a aptidão para cumprir uma tarefa específica com um 

determinado nível de destreza. Conhecimento é o saber, a instrução e a informação. 

Conhecimento também inclui descrições, hipóteses, conceitos, teorias, princípios e 

procedimentos. Segurança é a percepção de se estar protegido de riscos, perigos ou perdas. 
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A segurança em primeiros socorros tem que ser comparada e contrastada com outros 

conceitos relacionados: conhecimento e habilidade.  

 Segundo a OMS, lesões por causas externas representam o principal motivo de 

morte e incapacidade entre todas as faixas etárias até 60 anos. No Brasil 10,9% do total de 

óbitos em decorrência de lesão por causas externas ocorrem em crianças até 14 anos, o que 

mostra a necessidade de discussão deste problema e a promoção de medidas de prevenção 

(LUONGO, 2014). 

 Geralmente, em caso de acidente na escola o primeiro a ser chamado para o 

atendimento em primeiros socorros é o professor de Educação Física por este ter em sua 

graduação uma disciplina que ensina como atuar nas emergências em Educação Física 

(SIEBRA; OLIVEIRA, 2010). Tal disciplina aborda os tópicos principais em primeiros 

socorros e capacita o futuro profissional a reconhecer as principais alterações dos sinais 

vitais e a manutenção da integridade física pessoal e da vítima, buscando a ajuda dos meios 

corretos de auxílio especializado como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) ou Corpo de Bombeiros. 

 No entanto, os profissionais de Educação Física nem sempre desenvolvem 

habilidades para atuar nesses atendimentos e enfrentar tais situações. Saber atuar em 

primeiros socorros e ter conhecimento científico não é garantia de prática efetiva. O estresse 

e o medo das situações podem dificultar a atuação imediata ou derivarem manobras 

equivocadas e perigosas tanto para a vítima como para o socorrista. 

 A falta de preparo da comunidade escolar e dos professores dificulta a correta 

intervenção no momento em que ocorre um acidente e isto pode trazer consequências graves 

para o aluno, prejuízos para o professor e para a escola. Ao realizar o atendimento pré-

hospitalar (APH), mais conhecido como primeiros socorros, o profissional de Educação 

Física deve, antes de tudo, atentar para a sua própria segurança, pois o impulso de ajudar a 

outras pessoas não justifica a tomada de atitudes inconsequentes, que acabem 

transformando-o em mais uma vítima. É importante na escola, ou local de trabalho do 

profissional um kit de primeiros socorros com materiais necessários aos atendimentos de 

acordo com as modalidades praticadas e de acordo com os riscos de lesões. 

A proposta deste trabalho é investigar a percepção dos alunos e egressos em 

Educação Física dos conhecimentos, habilidades e nível de segurança em primeiros socorros 

e sua evolução antes e após a disciplina de Emergências em Educação Física. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar a percepção de alunos e egressos do curso de Educação Física de um 

centro universitário catarinense em relação ao seu nível de conhecimento, habilidades, 

segurança diante de situações de urgência ou emergência que envolva os primeiros socorros, 

avaliando a evolução desta percepção na integralização curricular até a atuação profissional, 

com vistas ao aprimoramento tanto das competências dos profissionais atuantes nas escolas 

como do planejamento das disciplinas que abordam esta temática no curso de Educação 

Física. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar e contrastar o nível de conhecimento, habilidades e segurança em relação 

às situações emergenciais no ambiente escolar; 

 Identificar as possíveis diferenças encontradas entre os alunos de acordo com sua 

progressão curricular e entre estes e egressos; 

 Analisar o impacto da disciplina de emergências em educação física através da 

análise do nível de conhecimento, habilidade e segurança de acadêmicos e egressos; 

 Contribuir com os resultados da pesquisa como forma de subsidiar atividades de 

planejamento das disciplinas que envolvem a temática investigada. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.1 O acidente e o ambiente escolar 

 

Os acidentes estão presentes no nosso dia a dia, sempre nos colocando à prova se 

somos capazes de atender uma vítima de trauma ou de mal súbito. A ocorrência de acidentes 

que necessitam de socorros de urgência e emergência é tão antiga quanto o aparecimento do 

próprio homem. Os acidentes podem ocorrer em diversos espaços de circulação humana, em 

casa, no trabalho ou ambiente de estudo. Nos ambientes de práticas físicas o risco de 

acidentes aumenta ainda mais (SOUZA; TIBEAU, 2008). 

Para Hafen, Karren e Frandsen (2002), os primeiros socorros são os primeiros 

atendimentos prestados a uma vítima que está ferida ou que adoece de forma súbita. Oliveira 

(2004) define os primeiros socorros como o atendimento prestado antes da chegada de 

qualquer profissional qualificado da área da saúde ou equipe especializada em atendimento 

pré-hospitalar. Eles são utilizados para identificar as diferentes situações de risco à vida de 

uma pessoa e quais as ações que devem ser feitas para preservar os sinais vitais e o melhor 

estado possível da vítima. 

O lapso temporal entre o momento do acidente e o início do atendimento pode 

representar diferença entre vida e morte (SOUZA; TIBEAU, 2008). Alguns procedimentos 

podem ser realizados por qualquer pessoa que possui habilidades e competências para prestar 

os primeiros socorros; já outros, como o Atendimento Pré-Hospitalar apenas devem ser 

realizados por uma equipe profissionalizada (STOCCO et al., 2011). 

O Atendimento Pré-Hospitalar (APH) é o atendimento planejado, estruturado e 

organizado de forma técnica e instrumental, cujos procedimentos de cuidado, preservação, 

manutenção das condições fisiológicas vitais e controle de lesões existentes aumentam a 

chance de sobrevida até que seja providenciado o serviço médico no local ou 

encaminhamento da vítima ao serviço hospitalar definitivo (FIGUEREDO; COSTA, 2009). 

Compete aos órgãos da área da saúde e de segurança pública realizar o APH à população em 

geral.  

No contexto penal os primeiros socorros e o APH são referenciados pelo artigo 135 

do código penal brasileiro onde determina a obrigatoriedade de prestar atendimento a 

qualquer cidadão, de qualquer idade, com ações que garantam o socorro e a preservação da 

vida: 
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Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança 

abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em 

grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade 

pública: pena - detenção, de um a seis meses, ou multa (BRASIL, 1940). 

 

Devido ao fato das crianças passarem cerca de um terço de seus dias na escola ou a 

caminho dela e por essa reunir uma grande quantidade de alunos, é inerente ao ambiente 

escolar a possibilidade de acidentes (SOUZA; TIBEAU, 2008). Assim sendo, as escolas e 

seus professores têm um papel importante na promoção da saúde e na prevenção de doenças 

e acidentes entre crianças e adolescentes no ambiente escolar, realizando manutenções nos 

espaços e equipamentos escolares (SIQUEIRA; SOARES; SANTOS, 2011; SOUZA; 

TIBEAU, 2008). 

Em uma pesquisa acerca dos tipos de acidentes mais comuns ocorridos nas aulas de 

Educação Física, Oliveira, Leão Junior e Borges (2015), apresentam que as principais 

respostas dos professores foram: 29% sangramento nasal;16,1% fraturas; 14,5% entorses e 

luxações; 12,9% desmaios; 12,9% escoriações, cortes e hematomas; 6,4% picadas e 

mordidas; 3,2% convulsões; 1,6% afogamentos e outros 3,2% não tiveram nenhum tipo de 

acidentes em suas aulas. Outra pesquisa, de Bernardes, Maciel e Vecchio (2007), também 

identificou as lesões mais comuns encontradas nas escolas: escoriações, cortes e hematomas 

(29,17%); fraturas (25%); Contusões e hematomas (12,5%), entorses (8,33%) e luxações 

(8,33%). Já em Maia et al., (2012) a ordem de ocorrência dos acidentes mais comuns, citados 

pelos profissionais foram os cortes e escoriações (64,3%); traumas e choques (25%); fraturas 

(8,9%) e emergências clínicas (1,8%). 

Nestas situações a falta de conhecimento acarreta em problemas como estado de 

pânico do socorrista, manipulação incorreta da vítima e solicitação desnecessária de socorro 

especializado. E neste contexto se torna importante o conhecimento sobre primeiros socorros 

entre professores de educação física das escolas (OLIVEIRA; LEÃO JUNIOR; BORGES, 

2015). 

 

2.1.2 O professor diante do acidente 

 

O professor de Educação Física possui em sua formação disciplinas relacionadas a 

primeiros socorros. Em ambas as modalidades da graduação, licenciatura e bacharelado, o 

acadêmico dispõe de disciplinas específicas à sua atuação profissional. O licenciado aprende 

questões relacionadas à prática escolar, processos de ensino, metodologias, didática, e 

estágios específicos nesta área, além das disciplinas relacionadas à Educação Física como 
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um todo, que envolvem o corpo humano. O bacharel, questões relacionadas às demais áreas 

da Educação Física, que não deixam de ser educação também, porém com vistas às questões 

de saúde pública, reabilitação, competição e estética, também tendo seus estágios específicos 

e questões pedagógicas em menor magnitude. Em ambas as graduações, os acadêmicos 

possuem disciplinas de caráter preventivo e de primeiros socorros, voltados às suas áreas de 

atuação futura (STEINHILBER, 2006). 

A disciplina relacionada aos primeiros socorros na Educação Física aborda 

principalmente os riscos e lesões que podem ocorrer em atividades físicas, em todos os 

campos de atuação do profissional (ALVES; SILVA, 2007). Noções terapêuticas para 

restabelecer diferentes tipos de lesões, as obrigações do professor diante um evento de 

emergência ou urgência, biossegurança, manutenção de sinais vitais e atendimento pré-

hospitalar também estão contidos nessa disciplina. 

De acordo com Bernardes, Maciel e Vecchio (2007) o professor de Educação Física 

é geralmente o primeiro profissional a presenciar uma lesão ou acidente: como normalmente 

não há equipe de saúde por perto, ele é o responsável pelo atendimento de primeiros 

socorros. Os profissionais da área da saúde, dentre eles o professor de Educação Física, 

devem ter conhecimentos quanto às noções básicas de primeiros socorros necessários dentro 

da escola, para agirem corretamente sempre que for necessário. 

Mesmo tendo esta base em sua formação profissional, atuar em primeiros socorros é 

uma tarefa que exige o domínio de habilidades que são adquiridas por meio da prática. Por 

trabalhar com as práticas corporais o professor de Educação Física enfrenta maiores 

probabilidades de situações em que os alunos necessitem de atendimento de emergência e 

urgência e, nestes casos acaba sendo o responsável pela prestação de primeiros socorros 

(SIEBRA; OLIVEIRA, 2010).  

No entanto, como afirma Rabuske, os professores de Educação Física nem sempre 

estão capacitados para realizar os primeiros socorros. Em sua pesquisa diagnosticou que pelo 

menos 30%dos professores de Educação Física não se sentem preparados para agir em 

situações de emergência (SIQUEIRA; SOARES; SANTOS, 2011). Em estudo sobre avulsão 

dentoalveolar (queda de dente) Santos et al. (2010), apontam que profissionais de educação 

física, entre outros da área da saúde, apresentaram baixo conhecimento para atuar nesta 

situação. Sabe-se que a falta de preparo da comunidade escolar e dos professores dificulta a 

correta intervenção no momento em que ocorre o acidente e isto pode causar consequências 

e transtornos graves para o aluno, prejuízos para o professor e para a escola. 
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No estudo de Bernardes, Maciel e Vecchio (2007) que por meio de questionário 

composto de 27 perguntas abertas e fechadas demonstrou que o nível de conhecimento dos 

docentes da cidade de Monte Mor em São Paulo era insatisfatório, em várias situações os 

docentes não souberam diagnosticar as lesões. Em pesquisa com 279 professores de 

Educação Física em Portugal, Esteves et al. (2015) avaliaram o conhecimento teórico e 

conhecimento operacional destes docentes por meio de questionário e obtiveram os seguintes 

resultados para o conhecimento teórico: “Mau” (22,9%); “Médio” (58,1%) e “Bom” (19%). 

Já nos resultados do conhecimento operacional, obtiveram: “Mau” (9%); “Médio” (41,6%) 

e “Bom” (49,5%). Os autores concluem relatando que os professores não buscam adequada 

formação teórica sobre o tema e por mais da metade dos avaliados relatarem conhecimento 

operacional “Mau” ou “Médio”, a promoção de formações continuadas é necessária. 

 

2.1.3 O processo de capacitação e a prevenção de acidentes 

 

Segundo Souza e Tibeau (2008) quando se trata de escola, sempre há uma idéia de 

ambiente seguro, porém diversos espaços desta são propícios a acidentes. A maioria dos 

acidentes ocorre durante práticas esportivas e de recreação, devido ao contato intenso de 

pessoas não preparadas fisicamente para a execução de determinadas atividades 

(WHARLEI; WONG apud SOUZA; TIBEAU, 2008). 

Diversos cuidados devem ser tomados no ambiente escolar como, por exemplo, o uso 

de equipamentos corretos, calçados e roupas; respeitar as regras as normas do jogo ou 

utilização do espaço; no ambiente físico evitar desníveis nas quadras, preferir materiais que 

absorvam impacto no momento de queda ou esbarrão e sempre lembrar a necessidade de 

respeito com o colega, estimulando o trabalho em equipe, promovendo assim a proteção de 

todos (RODRIGUES; RODRIGUES, 2016). 

Mesmo que os demais funcionários cuidem da manutenção dos ambientes, é dever 

do professor verificar a segurança de todos os locais utilizados, ficando atento, por exemplo, 

a pisos escorregadios, traves quebradas, quinas, colunas de sustentação, entre outros. A 

capacitação do professor é essencial na prevenção de acidentes e também na resolução rápida 

e assertiva destes, tendo em vista que durante uma situação emergencial sua prática não pode 

ser pautada pela tentativa e erro (SOUZA; TIBEAU, 2008). 

Souza e Tibeau (2008), em pesquisa com 25 professores de educação física do 

município de Barueri em São Paulo, relatam que 60% deste grupo já realizaram algum tipo 

de curso de atualização em primeiros socorros e 64% afirmou ser importante se houvessem 
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novos cursos de reciclagem ou aperfeiçoamento neste conteúdo. Contudo, Rodrigues e 

Rodrigues (2016), apontam que 

 
Disseminar apenas a teoria, de forma isolada e por poucas vezes, não é o que se 

almeja. O tema primeiros socorros deve ser anexado ao currículo escolar, de forma 

que seja assimilado pelos docentes e discentes, criando bons hábitos e atitudes. A 

saúde, de um modo geral, é um assunto transversal, marcado pela 

interdisciplinaridade (p. 2). 
 

Siqueira, Soares e Santos (2011) realizaram pesquisa com 10 professores de 

educação física escolar no município de Ubá em Minas Gerais. Dentre as respostas obtidas 

apontaram que 100% dos entrevistados tiveram a disciplina de primeiros socorros em sua 

formação, porém apenas 30% estavam satisfeitos com o conteúdo e a metodologia utilizadas. 

Os insatisfeitos relataram como justificativa: poucas aulas; falta de recursos; falta de 

aprofundamento no conteúdo; e incompetência do professor. 

Assim sendo, destaca-se a importância de investigar a percepção de alunos da 

Licenciatura e Egressos em Educação Física, em relação ao seu nível de conhecimento, 

habilidades e segurança nas escolas diante de situações de urgência ou emergência, e com 

isso promover medidas de capacitação, melhora ou manutenção dessas habilidades. 

 

2.1.4 A análise curricular da disciplina de emergências em Educação Física 

 

 O perfil profissiográfico curricular do profissional da Educação Física terá como 

campo principal de atuação a licenciatura. Deverá pautar-se por princípios éticos e 

humanísticos comprometido com o contexto histórico-cultural, a partir do comprometimento 

com a legitimação e a circulação de conhecimentos relacionados com a atividade física e 

saúde. Na Ementa da disciplina podemos encontrar os temas que vão desde a Introdução a 

higiene, Higiene da atividade física e na continuidade os seguintes temas: Emergência, 

urgência e prevenção de acidentes na atividade física, Saúde coletiva e atividade física, 

Lesões desportivas, Equipamentos e proteção individual e coletiva, Salvamento aquático, 

Salvamento elétrico, queimaduras e primeiros socorros, Reconhecimento da situação de 

emergência, prioridades e condutas a serem tomadas. A disciplina tem o objetivo geral de 

conhecer os diversos tipos de acidentes, formas de atuação até que o atendimento 

especializado se estabeleça e prevenção na prática da educação física, desenvolvendo no 

aluno uma consciência para que possa intervir nas diversas situações da prática profissional 

e social, atuando como um educador em saúde com ética e postura profissional. 

  



23 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.2.1 Tipo de pesquisa 

 

Tratou-se de uma pesquisa quantitativa descritiva quanto aos fins e de campo quanto 

aos meios, visto utilizar-se de mensuração na fase de coleta e de sínteses e representações 

tabelares e gráficas na fase de análise de dados e apresentação da pesquisa. 

 

2.2.2 População e local da pesquisa 

 

A população de estudo foi definida pelos alunos da licenciatura do curso de Educação 

Física de um Centro Universitário de Santa Catarina regularmente matriculados no ano de 

2016, totalizando 203 alunos e pelos 45 egressos dos últimos três anos atuantes na rede 

escolar do município. 

 

2.2.4 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram considerados critérios de inclusão: alunos regularmente matriculados no curso 

de Educação Física da instituição pesquisada; egressos entre os anos de 2009 e 2015 que 

estejam em atividade profissional regular. 

Como critérios de exclusão foram estabelecidos: alunos que tivessem exercido 

atividade profissional durante o curso; alunos que tivessem realizado cursos ou outra 

atividade relacionada com primeiros socorros fora do ambiente universitário; egressos que 

não exerciam atividade profissional na área de Educação Física. 

 

2.2.5 Coleta de dados 

 

A amostra mínima foi calculada com base em proporções desconhecidas de respostas 

(p=q=0,5), nível de confiabilidade de estimativas de 95% e erro amostral máximo de 5%, 

estratificada pelas fases no curso (da primeira a oitava) e egressos. Após a correção para 

populações finitas a amostra totalizou 65 alunos e 31 egressos. A amostra de alunos foi 

estratificada por grupo: grupo I (41 alunos) para aqueles que não haviam cursado a disciplina 

“Emergências em Educação Física”, da primeira a quinta fase do curso; grupo II (24 alunos) 

para alunos da sexta a oitava fase do curso. 
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O instrumento de coleta constituiu-se em um questionário composto por um breve 

perfil (idade, gênero, fase no curso, tempo de formado, conhecimento prévio de primeiros 

socorros) e indicadores estruturados em três dimensões: conhecimento (seção 1), habilidades 

(seção 2) e segurança (seção 3) frente situações urgenciais e emergenciais nas escolas, cada 

uma com dez situações de acidentes que envolveram a teoria e a prática em primeiros 

socorros. 

As situações propostas refletiram os acidentes escolares mais frequentes citados pela 

bibliografia (OLIVEIRA; LEÃO JUNIOR; BORGES, 2015; MAIA et al., 2012), divididos 

em dez itens: 

1. Primeiros socorros: diferenciação entre urgência e emergência. 

2. Cortes e hematomas: limpeza e curativo. 

3. Sinais vitais do corpo humano: pulsação, temperatura, pressão arterial e respiração. 

4. Perda de consciência e convulsão. 

5. Entorses, distensão muscular e escoriação: procedimentos iniciais 

6. Diabetes mellitus: Sintomas e cuidados 

7. Sangramento nasal (epistaxe) e outras hemorragias. 

8. Fraturas: procedimentos iniciais. 

9. Queimaduras de pele. 

10. Reanimação cardiorrespiratória. 

 

Esta sequência de itens, utilizada na seção 1 foi disposta de forma aleatória nas 

demais seções, possibilitando a avaliação de cada situação em relação aos três âmbitos: 

conhecimentos, habilidades e segurança. 

Previamente à aplicação do instrumento, este foi validado quando ao conteúdo por 

grupo de três especialistas acadêmicos da área, 20 alunos de graduação e dez professores de 

Educação Física. Posteriormente foi realizada a validação estatística e por meio de análise 

fatorial segundo preconizado por Blair e Taylor (2013). 

O instrumento devidamente validado foi aplicado ao grupo de alunos e egressos entre 

setembro e dezembro de 2016. A amostragem na sexta fase do curso, na qual é ministrada a 

disciplina referente aos primeiros socorros, foi realizada ao final desta disciplina para que os 

alunos desta fase fossem incorporados ao grupo de alunos que já haviam a realizado. 
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2.2.6 Análise dos dados 

 

 Os dados foram tabulados em planilha eletrônica e analisados de acordo com a 

frequência de respostas “não sei” e respostas corretas (nas seções 1 e 2), com posterior 

comparação dos percentuais entre alunos e egressos e entre alunos, daqueles que não haviam 

cursado a disciplina de primeiros socorros (grupo I) dos que já haviam cursado (grupo II). A 

comparação foi feita por meio de testes-tentre proporções tendo em vista a normalidade da 

distribuição dos percentuais. Também foram calculados índices de correlação entre 

percentuais de respostas dos alunos e egressos por meio do coeficiente de correlação linear 

de Pearson. Todas as análises foram feitas ao nível de 5% de significância com o apoio do 

aplicativo Statistica (STATSOFT, 2010). Para os resultados da seção 3 que tratou do nível 

de segurança em diferentes situações de acidentes foram elaboradas representações gráficas 

conforme os grupos estabelecidos. 

 

2.2.7 Aspectos éticos 

 

 Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do 

Vale do Itajaí e aprovado sob o número 1.656.490 em 01 de agosto de 2016. 

 Os riscos desta pesquisa referiram-se à identificação dos respondentes e a forma de 

apresentação dos resultados do grupo de estudantes e egressos. Para minimizá-los os 

questionários foram identificados somente por uma codificação numérica e os resultados 

publicados não mostraram quaisquer ranqueamentos e tampouco a instituição de ensino 

superior ou o município amostrado. Os resultados foram disponibilizados a instituição com 

vistas ao aprimoramento das disciplinas que contenham o tema de primeiros socorros. 
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2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da pesquisa foram divididos em quatro partes. Na primeira foi descrito 

um breve perfil dos respondentes. Na segunda parte foram analisados os resultados 

percentuais de desconhecimento do aluno em relação ao tema (respostas “não sei”) e o nível 

de acerto. Na terceira são discutidos os percentuais relativos às habilidades, sua relação com 

a seção anterior e com o grau de segurança apontado pelos respondentes a cada uma das 

situações propostas no instrumento. Finalmente, na quarta foram descritos e analisados os 

resultados referentes ao grau de segurança. A análise foi realizada tanto de forma geral 

quanto em cada uma das fases de integralização curricular (F1 a F8) e as comparações entre 

proporções para os grupos de alunos e egressos: o grupo I com 93 alunos entre as fases um 

a cinco (F1 a F5, fases iniciais), o grupo II c 49 alunos entre as fases seis a oito (F6 a F8, 

fases finais). 

 

2.3.1 Caracterização dos participantes da pesquisa 

 

A amostra final foi composta por 142 alunos (70% da população) e 34 (75,6%) 

egressos, um total de 176 respondentes. Deste, 41% foram do gênero feminino e 59% 

masculino, a maioria (75%) com entre 17 e 26 anos de idade. A média de tempo de formação 

dos egressos é de 5,7 anos. Entre os que já haviam cursado a disciplina, não houve aluno que 

tenha indicado nenhum ou mínimo interesse e somente 6,1% dos alunos indicaram um grau 

médio de interesse em cursar a disciplina. Entre os 34 egressos, um aluno indicou grau 

mínimo e somente cinco alunos apontaram grau médio. No entanto, quando indagados 

acerca de seu nível atual de conhecimento no tema, somente 22,9% dos alunos e 12% dos 

egressos indicaram um bom ou ótimo nível de conhecimento. 

Em relação à importância dos primeiros socorros para a prática profissional do 

educador físico, dos alunos que não haviam cursado a disciplina 43,8% indicaram alto ou 

muito alto grau de importância do tema para a área de Educação Física. Entre os que já 

haviam cursado o percentual foi de 26,1% e no grupo dos egressos de 17,6%, um resultado 

que pode ser devido à ampliação dos temas de estudo na medida em que o currículo é 

integralizado, e das demais atividades do educador físico em sua prática profissional. 
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2.3.2 Avaliação do conhecimento teórico 

 

A Tabela 1 mostra os percentuais de respostas “não sei” para o grupo amostrado, 

divididas nas fases de integralização curricular e dos egressos e ordenadas de acordo com o 

número do item. 

 

Tabela 1 – Percentuais por fase (F1 a F8) e por grupos I e II de respostas “não sei” de alunos e 

egressos de Educação Física de acordo com o item da seção de conhecimento teórico. 

Item F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 I II Egresso 

1 50,0 18,5 7,7 32,0 14,3 4,8 0,0 0,0 24,7a 2,0b 11,8c 

2 50,0 18,5 0,0 16,0 21,4 23,8 25,0 30,0 20,4 26,5 14,7 

3 0,0 3,7 0,0 4,0 0,0 0,0 12,5 0,0 2,2 2,0 2,9 

4 7,1 0,0 15,4 20,0 7,1 4,8 12,5 0,0 9,7 4,1 5,9 

5 35,7 11,1 15,4 0,0 0,0 4,8 12,5 5,0 10,8a 6,1ab 0,0b 

6 64,3 85,2 76,9 76,0 71,4 61,9 62,5 20,0 76,3a 44,9b 35,3b 

7 50,0 14,8 15,4 20,0 14,3 23,8 62,5 5,0 21,5 22,4 20,6 

8 42,9 18,5 15,4 8,0 7,1 0,0 25,0 0,0 17,2a 4,1b 2,9c 

9 21,4 18,5 0,0 24,0 0,0 14,3 12,5 20,0 15,1a 16,3a 2,9b 

10 64,3 40,7 53,8 56,0 42,9 19,0 37,5 5,0 50,5a 16,3a 11,8b 

Notas: nos percentuais por grupo (I e II) e egresso, letras diferentes sobrescritas indicam diferença significativa no 

teste de comparação entre proporções ao nível de 10%. Ausência de letras denota igualdade. 

Item 1.urgência e emergência; 2.sutura; 3.sinais vitais; 4.convulsão; 5.escoriação; 6.Diabetes mellitus; 7.hemorragia; 

8.fratura; 9.queimadura; 10.reanimação cardiorrespiratória. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Observa-se regularidade entre os percentuais encontrados para os dois grupos de 

alunos e egressos: correlação de 77,6% (p=0,0083) entre os grupos I e II, 82,8% (p=0,0031) 

entre o grupo I e egresso e 86,7% (p=0,0011) entre o grupo II e egresso. Também entre todas 

as fases as correlações são significativas (p<0,05) e acima de 70% exceto F8, com 

percentuais de “não sei” expressivos nos temas queimadura, sutura e diabetes e em menor 

grau F1, com correlação significativa somente com as fases F2, F5 e egressos. Os temas 

relativos a queimadura, sutura e diabetes exigem um conhecimento específico dos sistemas 

tegumentar, circulatório e endócrino. Sabemos que as doenças metabólicas estão diretamente 

ligadas ao sistema de saúde: de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Diabetes, no 

Brasil as prevalências de diabetes mellitus vêm crescendo. Estima-se que mais de 11 milhões 

de brasileiros em 2013 eram diabéticos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 

2014). 

Apesar desta diferença nas fases F1 e F8, em todo o grupo foi possível observar maior 

grau de conhecimento em sinais vitais, convulsão e escoriação e índices menores para sutura, 

diabete e reanimação cardiorrespiratória, resultados esperados visto os temas relativos aos 
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primeiros itens apresentarem baixa complexidade e aqueles com os maiores níveis de 

desconhecimento tratarem de conhecimento específico. 

 A respeito da parada cardíaca ou cardiorrespiratória Flegel (2002), aponta que o 

corpo humano não pode sobreviver muito tempo sem oxigênio, se algo estiver ocorrendo 

com a respiração implicará na futura parada da circulação sanguínea levando a uma parada 

cardíaca, e se a RCP (Reanimação cardiopulmonar), não for feita em até seis minutos, haverá 

danos cerebrais permanentes a vítima. As suturas ou cortes mais profundos requerem um 

conhecimento de especialista, sendo que o reconhecimento da gravidade do corte é o 

suficiente, ademais o procedimento cabe ao médico. 

 A comparação entre os grupos mostrou diferenças significativas entre os 

percentuais de desconhecimento dos temas relativos à urgência e emergência, escoriação, 

diabete, fratura, queimadura e reanimação cardiorrespiratória.  

 Destes, fratura (item 8) foi o que mostrou diferenças entre todos os grupos, com 

percentuais de desconhecimento decrescentes entre as fases iniciais (grupo I), finais (grupo 

II) e egressos. Segundo Novaes (1994 apud SILVA; BARBOSA; COSTA, 2016), deve-se 

colocar o membro fraturado em posição de conforto, colocar talas comprimindo 

suficientemente para ultrapassar as juntas acima e abaixo da fratura, no caso de serem 

membros inferiores ou superiores, deixar a vítima em repouso aguardando atendimento 

médico ou equipe especializada. É necessário domínio teórico da anatomia do Sistema 

Esquelético, que começa nas fases iniciais da licenciatura. O conhecimento que não for 

lembrado e trabalhado constantemente precisa ser revisado, principalmente sob outras 

perspectivas como nos tipos de fraturas, prevenção de fraturas, patologia, fisiologia. É um 

esforço por parte do aluno do próprio profissional manter-se atualizado constantemente. 

 Em menor grau o item sobre escoriação (item 5), com diferença entre alunos das 

fases iniciais (10,8%)e egressos (0,0%); alunos das fases finais mostraram percentual 

intermediário (6,1%), sem diferença significativa com aquele apresentado pelos egressos.  

Sena, Ricas e Viana (2011, apud COELHO, 2015) afirmam que o ambiente 

educacional é um espaço onde se localiza um amplo número de crianças em processo de 

interação com o meio ambiente e em pleno desenvolvimento, no qual se trabalham diferentes 

atividades esportivas. Por isso, o ambiente se torna favorável a acidentes. Ainda que 

pequenas, as crianças também são capazes de avisar, prevenir e ajudar em diversas situações, 

desde que tenham a orientação e instrução adequada, sendo necessário um constante 

aprendizado desde a infância para que possam se familiarizar com as técnicas corretas 

realizadas em alguns procedimentos de emergências, que apesar de simples podem mudar o 
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rumo de uma vida. Ao observarem simples manobras de higiene, prevenção contra quedas, 

riscos em ambientes perigosos, vão crescendo e desenvolvendo práticas corretas.  

Queimadura e reanimação também mostraram percentuais significativamente 

menores de desconhecimento para os egressos e semelhantes entre os alunos dos dois grupos. 

O item sobre urgências e emergência (item 1) foi o único em que os alunos das fases finais 

indicaram nível de desconhecimento significativamente menor (2,0%) que os egressos 

(11,8%). 

 Examinados os percentuais de acerto (Tabela 2), a maioria dos itens obteve 

percentual acima dos 50% quando considerados o grupo de alunos como um todo e egressos, 

a exceção de três itens: urgência e emergência, sutura e queimadura. 

Na análise de grupos (I, II e egressos), dos 30 resultados (10 para cada grupo) em 

apenas oito apresentaram percentuais menores que 50%. Isto demonstrou um adequado 

conhecimento da amostra pesquisada. Sinaliza-se a fragilidade do grupo I nos itens 2, 8 e 9; 

do grupo II nos itens 1, 2 e 9; e dos egressos nos itens 1 e 10. 

As correlações entre os percentuais por grupo mantiveram-se significativas entre o 

grupo I e II (r=75,6%; p=0,0114) e grupo I e egresso (r=73,4%; p=0,0156); grupo II e egresso 

com correlação de 39,9% não significativa (p=0,2540). Entre as fases ocorreu menor 

frequência de correlações significativas, especialmente entre F1, F3 e F7 

A comparação entre grupos mostrou percentuais similares de acertos para sinais vitais, 

convulsão e hemorragia, todos com valores superiores a 75%. Em contraste, os itens referentes 

à sutura, Diabetes mellitus e reanimação cardiorrespiratória mostraram diferenças significativas 

nos percentuais de todos os grupos: maior acerto em suturas para os egressos, diabetes para as 

fases inicias e reanimação nas fases finais. Nos temas escoriação e fratura os alunos e egressos 

mostraram percentuais semelhantes de acerto, e superiores aos alunos das fases iniciais, 

enquanto que queimadura (item 9), os egressos apresentaram percentual de acerto (60,6%) 

significativamente superior aos dos alunos (29,1% e 17,1%). O item que trata de urgência e 

emergência mostrou percentuais maiores de acertos entre os alunos da fase inicial comparado 

aos egressos. 

A disciplina “Emergências em Educação Física” apresentou uma alteração de docente 

no segundo semestre de 2016, as aulas de F7 e F8 ministradas por enfermeira experiente na área 

da docência e a F6 ministrada por um médico iniciante na área da docência. A troca entre 

profissionais implicou em alteração do conteúdo programático da sexta fase do curso. Visto que 

cada profissional tem na sua prática didática formas particulares na preparação dos planos de 

aula e pendem sua abordagem em áreas de sua experiência, essa troca de profissionais deve ser 
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considerada como um possível fator influente nas diferenças de percentuais entre as fases do 

grupo II dos alunos. 

 

Tabela 2 – Percentuais por fase (F1 a F8) e por grupo dos acertos de alunos e egressos de Educação 

Física de acordo com o item da seção de conhecimento teórico. 

Item F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 I II Egresso 

1 14,3 63,6 58,3 52,9 41,7 15,0 62,5 50,0 51,4a 37,5ab 33,3b 

2 57,1 40,9 61,5 42,9 27,3 18,8 16,7 7,1 44,6a 13,9b 69,0c 

3 85,7 88,5 100,0 95,8 71,4 90,5 85,7 90,0 89,0 89,6 97,0 

4 76,9 96,3 100,0 95,0 100,0 95,0 100,0 100,0 94,0 97,9 96,9 

5 77,8 70,8 63,6 84,0 92,9 95,0 85,7 94,7 78,3a 93,5ab 100,0b 

6 80,0 100,0 33,3 83,3 50,0 37,5 33,3 68,8 72,7a 55,6b 95,5c 

7 57,1 91,3 90,9 55,0 75,0 75,0 100,0 78,9 75,3 78,9 74,1 

8 25,0 59,1 36,4 52,2 46,2 71,4 83,3 75,0 48,1a 74,5b 66,7b 

9 27,3 31,8 30,8 31,6 21,4 22,2 0,0 18,8 29,1a 17,1a 60,6b 

10 80,0 37,5 33,3 54,5 62,5 94,1 100,0 78,9 50,0a 87,8b 33,3c 

Notas: nos percentuais por grupo (I e II) e egresso, letras diferentes sobrescritas indicam diferença significativa no teste 

de comparação entre proporções ao nível de 10%. Ausência de letras denota igualdade. 

Item 1.urgência e emergência; 2.sutura; 3.sinais vitais; 4.convulsão; 5.escoriação; 6.Diabetes mellitus; 7.hemorragia; 

8.fratura; 9.queimadura; 10.reanimação cardiorrespiratória. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O tema escoriação foi o único que mostrou resultado crescente (e significativo) com 

o avanço dos estudos, culminando com o maior resultado para egressos. Nesta análise 

percebe-se coerência das respostas dos grupos I, II e Egressos, onde a média geral de 

respostas “não sei” foi respectivamente de 10,8%, 6,1% e 0,0% a média de acerto dos que 

responderam foi de 78,3%, 93,5% e 100% respectivamente. Assim sendo percebe-se a 

influência da disciplina de emergência em educação física no desempenho do grupo II, 

comparado ao grupo I, e com a prática profissional e vivencia dos conhecimentos os egressos 

comprovam a importância da teoria adquirida em toda sua formação. 

 Os temas que tratam sobre sinais vitais (3) convulsão (4) e hemorragias (7) obtiveram 

regularidade entre grupos e percentual de acertos alto. Os sinais vitais são importantes para a 

manutenção da vida do indivíduo e percebeu-se que todos os grupos apresentaram elevado 

conhecimento sobre sinais vitais do corpo humano (>89%) com baixo percentual de respostas 

“não sei”, menos de 3% em cada grupo.  

 Sobre o tema convulsão, os dados apontaram também ótimas porcentagens de acerto 

(>94% em todos os grupos), com baixa porcentagem de “não sei” para grupos I, II e egressos 

(9,7%, 4,1%, 5,7% respectivamente). Este tipo de acometimento a saúde é de fácil acesso nas 

mídias sociais e de interesse por parte dos profissionais, pois assusta e chama atenção quando 
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ocorre. O resultado também decorreu da formulação da pergunta já que a leitura atenta permitia 

a identificação da alternativa correta por eliminação das demais. 

 O tema hemorragia mostra também coerência entre grupos (variando entre 74,1% e 

78,9%), contudo a tabela 1 aponta elevado percentual de respostas “não sei” para os grupos I, 

II e egressos (21,5%, 22,4% e 20,6% respectivamente). Esta situação mostra coerência, pois 

vários relatam não saber e dos que tentaram responder nem todos acertaram. 

 Os temas fraturas (8) e reanimação cardiorrespiratória (10) apresentaram os melhores 

resultados no grupo II. Analisando o tema fratura, percebemos a fragilidade no conhecimento 

por parte do grupo I, onde 17,2% apontaram não saber e apenas 48,1% acertou. Os egressos por 

sua vez relataram apenas 2,9% de “não sei” com mediana porcentagem de acertos (66,7%). Já 

o grupo II que apresentou 74,5% de acertos relatou 4,1% de “não sei”. Com conhecimentos 

básicos de anatomia, um profissional da saúde deveria saber que ao fraturar um osso as 

estruturas próximas a fratura ficam em risco de rompimento, inclusive pelo próprio osso 

fraturado. Em ambas as fraturas (exposta ou não) há risco de rompimento de vasos sanguíneos 

também. 

 Reanimação cardiorrespiratória mostrou a deficiência dos egressos neste ramo dos 

primeiros socorros, onde 11,8% relatam não saber e apenas 33,3% dos respondentes 

acertaram. Consideramos que por não ser uma prática comum nas aulas de educação física, 

por trabalharem para prevenir tais situações, este conhecimento foi sendo esquecido pelos 

professores. O grupo I apresentou coerência pois 50,5% relatou não saber e apenas 50% dos 

respondentes acertou. O mérito vai para o grupo II que teve 16,3% de respondentes “não sei” 

e 87,8% de acerto. Acreditamos que por ser um assunto muito discutido em primeiros 

socorros, os acadêmicos das fases finais têm esse conhecimento mais recente. Este tema trata 

da parte teórica de uma manobra de cunho prático, por este motivo a dificuldade da exatidão 

nas respostas dos participantes. Neste sentido, vimos tal necessidade dos profissionais 

buscarem mais conhecimento e treinamento prático e atualização do conteúdo. 

 Os temas sutura (2), Diabetes mellitus (6) e queimaduras (9), apresentaram semelhança 

em seus resultados: os egressos obtiveram os maiores percentuais e o grupo II os menores. É 

difícil precisar o motivo desta dinâmica nas respostas, porém destaca-se que suturas são 

procedimentos exclusivos da parte médica, queimaduras e distúrbios metabólicos mais graves, 

como diabetes demandam o serviço de equipe especializada, garantindo a sobrevida da vitima. 

Estes fatores podem ter influenciado os resultados do grupo II. 

 O tema sutura apresentou elevada porcentagem de “não sei” para acadêmicos do grupo 

I e II (20,4% e 26,5% respectivamente) e baixa porcentagem de acerto (44,6% e 13,9% 
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respectivamente); egressos apresentaram os melhores resultados deste tema onde 14,7% 

relataram não saber e 69,0% acertou.  Com relação ao tema diabetes foi uma das questões que 

mais apresentaram dificuldades aos acadêmicos (Grupos I e II), ao total 76,3% do Grupo I e 

44,9% do Grupo II responderam “não sei”. Porém dos que responderam, 72,7% do grupo I e 

55,6% do Grupo II acertou. Os egressos apresentaram resultados satisfatórios, com 95,5% de 

acertos, porém 35,3% de respostas “não sei’. 

 No tema queimadura os grupos I e II apresentaram em média 15% de respostas “não 

sei”, já os egressos apenas 2,9%. Dos respondentes, os resultados foram insatisfatórios para os 

grupos I (29,1%) e II (17,1%), e medianos para os egressos (60,6%). Entende-se que as 

queimaduras não são comuns no ambiente escolar, pois fogo e produtos químicos não fazem 

parte do cotidiano das aulas de Educação Física. A queimadura solar também não é tão 

expressiva, tendo em vista o aumento no número de ginásios esportivos nas escolas; o tempo 

reduzido da aula, que é de cerca de 40 minutos à uma hora; e o bom senso dos professores e 

alunos durante a aula de educação física. 

 Por fim o único tema que apresentou dinâmica decrescente conforme o tempo de estudo 

foi a definição de urgência e emergência (item 1). Na análise deste tema de acordo com o obtido 

na Tabela 1 os alunos dos grupos I e II e Egressos responderam não saber respectivamente 

24,7%, 2,0% e 11,8%. Ou seja, para os demais fica claro diferenciar essas situações, o que era 

um ponto fundamental da disciplina aplicada na sexta fase do curso. Porém dos respondentes 

nos grupos I, II e egressos o percentual de acerto foi insatisfatório (51,4%, 37,5% e 33,3% 

respectivamente). Esta questão é de cunho exclusivamente teórico e identificação de termos. 

Uma situação de emergência indica risco eminente de morte enquanto que uma situação de 

urgência precisa ser tratada de imediato, não indicando risco de morte. As urgências podem se 

agravar, tornando-se emergências (LUONGO, 2014).  
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2.3.3 Avaliação das habilidades 

 

A Tabela 3 mostra percentuais de respostas “não sei” em ordem crescente dos itens. 

A comparação entre grupos mostrou os percentuais de desconhecimento dos alunos das fases 

iniciais (Grupo I) significativamente superiores aos demais (Grupo II e Egresso) nos itens 

hematoma, convulsão, Diabete Mellitus e fratura. Nos itens distensão e hemorragia 

observou-se decrescimento dos percentuais entre os grupos, com igualdade entre os alunos 

das fases iniciais e finais. Os alunos das fases finais mostraram os menores percentuais de 

desconhecimento para os itens sutura, sinais vitais e reanimação (0,0% nos dois primeiros e 

2% no terceiro), com diferença significativa tanto para os alunos das fases iniciais quanto 

egressos nos itens e sinais vitais e reanimação. No item sobre queimadura não houve 

diferença significativa entre os percentuais de desconhecimento. 

 

Tabela 3 – Percentuais por fase (F1 a F8) e por grupo de respostas “não sei” de alunos e egressos 

de Educação Física de acordo com o item da seção de habilidades. 

Item F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 I II Egresso 

1 50,0 7,4 0,0 8,0 14,3 4,8 0,0 0,0 14,0a 2,0b 2,9b 

2 21,4 7,4 7,7 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 7,5a 0,0b 2,9b 

3 21,4 3,7 7,7 16,0 7,1 0,0 0,0 0,0 10,8a 0,0b 8,8a 

4 35,7 18,5 0,0 24,0 14,3 0,0 12,5 10,0 19,4a 6,1b 5,9b 

5 35,7 14,8 30,8 16,0 35,7 23,8 25,0 5,0 23,7a 16,3ab 8,8b 

6 64,3 44,4 46,2 68,0 50,0 33,3 37,5 15,0 54,8a 26,5b 38,2b 

7 28,6 18,5 7,7 20,0 28,6 19,0 50,0 5,0 20,4a 18,4a 2,9b 

8 7,1 14,8 7,7 28,0 21,4 0,0 12,5 10,0 17,2a 6,1b 2,9b 

9 28,6 7,4 0,0 4,0 0,0 4,8 0,0 0,0 7,5 2,0 0,0 

10 28,6 3,7 7,7 12,0 21,4 0,0 12,5 0,0 12,5a 2,0b 5,9a 

Notas: nos percentuais por grupo (I e II) e egresso, letras diferentes sobrescritas indicam diferença significativa no 

teste de comparação entre proporções ao nível de 10%. Ausência de letras denota igualdade. 

Item1.hematomas; 2.sutura; 3.sinais vitais; 4.desmaio; 5.distensão; 6.Diabetes mellitus; 7.hemorragia; 8.fratura; 

9.queimadura; 10.reanimação cardiorrespiratória. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Todos os grupos apresentaram correlações significativas entre os percentuais: grupo 

I e II (r=88,9%; p=0,0005), grupo I e egresso (r=93,0%; p<0,0001) e grupo II e egresso 

(r=71,5%; p=0,0202). Entre as fases somente os pares F1-F7 e F1-F8 não mostraram 

correlação significativa 

Os itens com menor percentuais de “não sei” em habilidades foram: cortes (item 2), 

queimaduras (item 9) e sinais vitais (item 3), este último coerente com o percentual de 

conhecimento mostrado anteriormente. Em contraposição, emergência diabética (item 6) se 
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configurou como o tema de maior desconhecimento em termos das habilidades, também 

coerente com a seção que tratou de conhecimentos. 

A distribuição dos percentuais nas fases revela que, no grupo de itens de menor 

desconhecimento (sutura, sinais vitais e queimadura) até a quinta fase (alunos que ainda não 

haviam cursado a disciplina), em três casos houve percentuais de 0,0%. Nas demais fases 

essa frequência foi maior, com os alunos da oitava fase apresentando ausência de respostas 

“não sei” em todos os itens do grupo. Este resultado parece demonstrar o “efeito” da 

disciplina na sexta fase do curso, que em menor grau também ocorre com o grupo de itens 

de maior desconhecimento, no qual a frequência de percentuais abaixo de 20% é bem maior 

nos alunos da sexta a oitava fase. 

Para os temas hematoma (1), convulsão (4), Diabetes mellitus (6) e fratura (8) os 

resultados apontam que acadêmicos do grupo I marcaram mais vezes a alternativa “não sei”. 

Comparando os grupos I e II a tabela mostra significativa redução de desconhecimento para 

o segundo grupo. Com exceção do tema Diabetes mellitus, os egressos foram os que menos 

responderam “não sei” para estes temas. 

Os temas distensão (5) e hemorragia (7) seguiram dinâmica decrescente de acordo 

com o tempo de estudo, sendo os acadêmicos do grupo I os que mais responderam não saber, 

seguidos do grupo II e por fim os egressos, que responderam poucas vezes não saber estes 

temas. 

Nos temas sutura (2), sinais vitais (3) e reanimação cardiorrespiratória (10) o grupo 

II apresentou os melhores resultados, com 0,0% de desconhecimento em dois destes temas. 

Atribui-se tal fato a disciplina cujos conhecimentos remanescentes encorajaram os 

acadêmicos deste grupo a responder com convicção.  

Por fim o tema queimadura (9) apresentou baixo percentual de desconhecimento por 

todos os grupos. Apesar do desconhecimento teórico, na seção 1, dependendo do tipo de 

queimadura os principais cuidados são básicos, como por exemplo, lavar em água corrente 

evitando o uso de qualquer outro produto e encaminhar ao serviço de urgência dependendo 

do tamanho da área atingida. 

 De forma geral estes resultados foram coerentes com a seção anterior de 

conhecimento teórico, com forte correlação positiva (71,4%) e significativa (p<0, 0001), 

conforme demonstrado no Gráfico 1, maior para o grupo de alunos do que para os egressos. 
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Gráfico 1 – Relação entre os percentuais de desconhecimento entre a seção de conhecimento 

teórico e de habilidades, de acordo com os grupos de alunos e egressos. 

 ns:nshab:   r = 0,7138; p = 0,00001
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Nota: os rótulos acima dos pontos referem-se aos alunos das fases iniciais (I), finais (II) e egressos (Eg). 

Excluídos os itens 1 e 5, sem correspondência direta. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 A Tabela 4 mostra os percentuais de acerto. Um contraste deste resultado com 

aquele já descrito para o nível de conhecimento mostra valores nas habilidades superiores 

aos de conhecimento. De fato, computando-se a frequência de percentuais de acerto abaixo 

de 60% nas fases de F1 a F8 e egressos da Tabela 4, observa-se um número menor (27) do 

que aqueles da Tabela 1 (37). Quando distinguidas as fases iniciais (F1 a F5) das finais (F6 

a F8) em relação à disciplina, as frequências têm comportamento distinto entre as seções: 

em conhecimento, a frequência de acertos abaixo de 60% foi de 25 nas fases iniciais e 10 

nas fases finais; em habilidades foi de 17 nas fases iniciais e 7 nas fases finais, indicando 

uma efetividade da disciplina tanto em conhecimentos quanto habilidades, mas em maior 

grau nesta última. 

 Isto é corroborado pela comparação entre grupos, a qual mostrou que para os itens 

hematoma, sutura, convulsão, hemorragia e reanimação, os percentuais de acerto dos alunos 
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do grupo I foram significativamente menores do que aqueles dos alunos do grupo II e 

egressos. Nos itens fratura e queimadura o padrão foi distinto, com os percentuais dos alunos 

das fases finais (grupo II) intermediário entre alunos das fases finais e egressos. No item 

sobre distensão os percentuais entre alunos foram semelhantes e sem diferença significativa 

e no item sobre sinais vitais os alunos das fases finais (grupo II) apresentaram percentual 

significativamente maior que alunos das fases finais e egressos. Somente o item acerca da 

Diabetes Mellitus mostrou igualdade de percentual de acertos. 

 

Tabela 4 – Percentuais por fase (F1 e F8) e por grupo dos acertos de alunos e egressos de Educação 

Física de acordo com o item da seção de habilidades. 

Item F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 I II Egresso 

1 100,0 80,0 100,0 95,7 75,0 95,0 100,0 100,0 88,8a 97,9b 100,0b 

2 72,7 64,0 66,7 76,0 92,3 85,7 75,0 95,0 73,3a 87,8b 87,9b 

3 54,5 23,1 58,3 47,6 61,5 95,2 100,0 100,0 44,6a 98,0b 71,0c 

4 11,1 40,9 30,8 10,5 25,0 4,8 28,6 5,6 25,3a 8,7b 9,4b 

5 66,7 78,3 77,8 100,0 77,8 87,5 66,7 73,7 63,4a 65,3a 93,5b 

6 20,0 46,7 42,9 75,0 57,1 42,9 20,0 35,3 22,6 26,5 33,3 

7 0,0 4,5 8,3 25,0 60,0 58,8 100,0 94,7 14,0a 65,3b 51,5b 

8 76,9 69,6 91,7 61,1 81,8 85,7 85,7 66,7 61,3a 73,5ab 84,8b 

9 90,0 92,0 92,3 91,7 100,0 90,0 100,0 100,0 86,0a 93,9ab 100,0b 

10 90,0 65,4 66,7 63,6 90,9 100,0 85,7 90,0 71,6a 93,8b 87,5b 

Notas: nos percentuais por grupo (I e II) e egresso, letras diferentes sobrescritas indicam diferença significativa no 

teste de comparação entre proporções ao nível de 10%. Ausência de letras denota igualdade. 

Item 1.hematomas; 2.sutura; 3.sinais vitais; 4.desmaio; 5.distensão; 6.Diabetes mellitus; 7.hemorragia; 8.fratura; 

9.queimadura; 10.reanimação cardiorrespiratória. 

 

 Todos os grupos apresentaram correlações entre os percentuais significativas: grupo 

I e II (r=73,1%; p=0,0164), grupo I e egresso (r=88,2%; p=0,0007) e grupo II e egresso 

(r=88,6%; p=0,0006). Entre as fases F2 com F6/F7/F8, F3 com F7/F8 e F4 com F7/F8 não 

mostraram correlação significativa. 

 Percebe-se que em seis dos 10 itens (hematoma, sutura convulsão, hemorragia, 

reanimação e sinais vitais) o grupo II apresentou melhor desempenho que o grupo I. Estes 

dados apontam que a carga horária prática da disciplina foi suficiente para os resultados 

positivos do grupo II. 

 É nas aulas de Educação Física onde acontecem o aprendizado e a prática esportiva. 

São momentos em que os alunos executam movimentos e atividades das quais podem gerar 

vários tipos de lesões: pelo uso errado de materiais, pela utilização de vestimenta 

inapropriada, equipamentos e infraestrutura inadequada e despreparada ou fora das 

condições de uso, falta de conhecimento teórico-prático do profissional, entre outros 
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(SOUZA; TIBEAU, 2008). Nesse sentido tornam-se importantes os conhecimentos e 

habilidades em primeiros socorros entre professores de educação física das escolas. 

 Nos temas hematomas (1), sutura (2), queimaduras (9) e reanimação 

cardiorrespiratória (10) todos os grupos apresentaram elevada assertividade nas respostas e 

baixa porcentagem nas respostas “não sei”.  

 Hematomas ocorrem após contusões. A contusão consiste num trauma do tecido 

mole, recebendo um golpe direto, onde tecidos e capilares são danificados, ocorrendo perda 

de líquido e sangue causando dor, inchaço, hematoma, diminuição e ausência dos pulsos, 

mesmo sem hemorragia sendo na pele com pouca gravidade. As mais comuns são nas mãos, 

nos pés, braços, pernas, etc. (FLEGEL, 2002). 

 Suturas são procedimentos realizados após avaliação de um corte, quando este 

apresentar tamanho superior a meio centímetro de profundidade. Este tipo de acidente requer 

do profissional de Educação Física certo zelo com relação à saúde de seus alunos, dando a 

devida atenção e realizando uma avaliação da gravidade do ocorrido,  

 A análise do item sobre procedimentos queimaduras foi o segundo item com menos 

respostas “não sei” nesta seção, apenas 7,5% do grupo I. E com mais acertos, sendo 93,9% 

dos respondentes do grupo II e 86% do grupo I. Apesar do item sobre identificação de 

queimadura, na seção anterior, ter apresentado resultados muito baixos, nesta parte 

procedimental os acadêmicos demonstraram bastante habilidade. O desempenho dos 

egressos foi muito satisfatório, 0,0% de “não sei” e 100% de acerto. O resultado está 

provavelmente ligado a formulação da questão, cujos itens passíveis de eliminação 

favorecem a indicação correta da resposta. 

 Não são comuns registros de acidentes de queimaduras em escolas, porém 

conforme Unglert, Siqueira e Carvalho (1987), em pesquisa epidemiológica realizada em 

comunidade, apenas 6,6% de acidentes relatados com crianças provem de queimaduras. 

Apesar de não ser um caso comum na prática de atividade física, a queimadura pode se 

apresentar de diversas formas, com produtos diversos, com fogo, com o sol, produtos 

químicos, atrito entre superfícies. 

 A análise do item sobre procedimentos em caso de reanimação cardiorrespiratória 

(que havia mostrado baixos percentuais de desconhecimento, o maior deles de 12,5% para o 

grupo I) mostrou 71,6% de acertos para o grupo I e 93,8% do grupo II, com menor 

desempenho para o egresso (87,5%) em relação ao grupo II, o que pode ser derivado da 

proximidade do grupo II com a disciplina. 
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 Apesar de raros os casos de reanimação cardiorrespiratória na educação física 

escolar, o profissional tem de estar apto a prestar este tipo de socorro em visitas técnicas, 

saídas a campo entre outros locais que seus alunos podem necessitar. 

 Estas manobras podem ser necessárias após: afogamento, sufocamento, engasgo 

entre outros. O engasgo consiste em um corpo estranho que veda a válvula epiglote, 

obstruindo a entrada da traqueia, havendo nesse caso asfixia com cianose, perda da 

consciência, parada respiratória levando até a morte (NOVAES, 1994, apud SILVA; 

BARBOSA; COSTA, 2016).  

 Nos temas sinais vitais (3) e hemorragias (7) o grupo II destacou-se dos demais por 

apresentar os melhores resultados. 

 Analisando o tema sinais vitais, é importante ressaltar a importância de saber a 

região correta de aferir o pulso. Nesta questão apenas 10,8% do Grupo I apontou 

desconhecimento e 44,6% desse mesmo grupo acertou o tema. Um fato a ser observado é de 

que nenhum dos acadêmicos das fases finais relatou não saber, e também obtiveram um 

desempenho positivo com 98% de acertos.  

 Os egressos apresentaram um resultado também adequado, onde 8,8% informaram 

não saber e 71,0% acertaram este item. Casos de desmaio ou queda de pressão podem ser 

comuns em ambientes de atividade física, por isso é muito importante o profissional saber 

lidar de maneira ativa nesses momentos, para identificar se realmente foi um desmaio ou um 

evento cardíaco pior. Outro fator que pode influenciar o domínio deste conteúdo por parte 

dos Profissionais de Educação Física é o controle de carga do exercício físico, que também 

pode ser por meio da contagem de batimentos. 

Pimentel e Maia (2011) apontam a importância de o professor conhecer os sinais 

vitais no caso de necessidade, saber atuar de forma rápida e eficaz mantendo as funções 

vitais da vítima até a chegada de um atendimento qualificado. Segundo Chester (2011), as 

alterações da função corporal geralmente se refletem na temperatura do corpo, na pulsação, 

na respiração e na pressão arterial, podendo indicar enfermidade. Por essa razão são 

chamados sinais vitais. Os sinais vitais (SSVV) referem-se à: temperatura, ao pulso ou 

batimentos cardíacos, a respiração e a pressão ou tensão Arterial. A verificação dos sinais 

vitais é essencial na avaliação da vítima, devendo ser efetuada simultaneamente à história e 

ao exame físico. 

A análise do tema que trata sobre hemorragias mostra 20,4% do grupo I e 18,4% do 

grupo II da média dos acadêmicos com desconhecimento. A porcentagem de acerto foi baixa 

para o grupo I com 14% e melhor para o grupo II com 65,3%. Os egressos apresentaram 
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resultado mediano, onde 2,9% apenas não souberam responder e dos respondentes, 51,5% 

acertaram. A hemorragia pode ocorrer por vários motivos, calor, choque físico, corte, 

irritação da mucosa nasal, ou até um resfriado, entre outros. O profissional deve saber 

identificar o motivo que levou ao início do sangramento para buscar diferentes níveis de 

tratamento em casos mais graves. Hemorragia, segundo Porcides (2006), consiste em uma 

lesão que atinge artérias e veias. Aquela de origem arterial é perigosa, pois a perda de sangue 

é grande devido estar relacionada diretamente com a sístole e diástole do coração, e é difícil 

de controlar. A de origem venosa tem um fluxo contínuo e de baixa pressão e é a que ocorre 

nos capilares sendo de fácil controle, bastante lenta e na parte mais superficial. 

 O tema fratura nesta análise foi o único com expressivo aumento nas respostas 

corretas seguindo o tempo de estudo, sendo menor para o grupo I, seguido do grupo II e 

melhor nível de acerto para egressos. Porém de maneira geral todas as turmas apresentaram 

bom desempenho e coerência entre as tabelas. 

 A possibilidade de fratura durante um trauma físico é grande quando o aluno está 

com a musculatura e toda sua estrutura locomotora cansada. É de suma importância, para 

diminuir os danos, que o professor saiba como agir nessa situação. 

 A distensão muscular foi um tema que apresentou resultados semelhantes e 

insatisfatórios aos grupos I e II, porém egressos obtiveram resultados mais elevados, que 

pode ser explicado devido a vivência profissional, por se tratar de uma lesão comum no 

ambiente de prática esportiva educacional. 

 Segundo Silva (1998), a distensão muscular caracteriza-se com uma dor intensa no 

local afetado, incapacidade de movimentação imediata e com essa situação tornam-se as 

fibras musculares muito mais tensas aumentando o risco de ruptura devido ao alto fluxo 

sanguíneo durante atividade física e/ou exercício físico. Neste caso a imobilização do local 

ou membro lesionado e aplicação de compressa fria é a atitude mais assertiva a ser realizada, 

enquanto aguarda o socorro especializado.   

Esta lesão não é exclusiva para atletas, de acordo com a aptidão física do praticante 

pode ocorrer em atividades moderadas ou intensas. Dependendo da motivação à prática do 

exercício proposto, os alunos podem se empenhar muito mais do que sua capacidade física 

permite, ocasionando assim algum tipo de lesão. Este tipo de agravo, entre outros, ocorre 

geralmente em quadras poliesportivas 62,5%, ou pátio escolar 32,1%, abrangendo a grande 

maioria dos esportes (60,7%), atividades livres (21,4%) ou recreativas (17,9%) (MAIA et 

al., 2012). 
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Os temas que apresentaram piores resultados em habilidades foram desmaio (4) e 

Diabetes mellitus (6) 

A análise do tema desmaio, que havia apresentado 19,4% do grupo I, 6,1 % do grupo 

II e 5,9% dos egressos com desconhecimento (Tabela 3) mostrou baixos percentuais de 

acerto: 25,3%(a maior média de acertos) do grupo I, ou seja, das fases iniciais, contra 9,4% 

dos egressos e 8,4% do grupo II. Isto demonstra a necessidade de aprimoramento do tema 

na disciplina. 

 Emergência diabética foi o tema que apresentou maior percentual de 

desconhecimento e o segundo menor em acertos para os alunos. Os egressos também 

apresentaram um desempenho insatisfatório neste tema, com 38,2% de respostas “não sei” 

e apenas 33,3% de acertos. Atualmente os diabéticos estão cada vez mais informados, o que 

torna necessário o conhecimento por parte dos profissionais, para além de responder a 

dúvidas, tranquilizá-los com relação à prática de atividade física. 

 Apesar do grupo II e egressos já terem vivenciado disciplinas que tratam sobre 

metabolismo e primeiros socorros, os estudantes das fases finais não apresentaram resultados 

satisfatórios nesta questão. Desta forma torna-se indispensável aprimoramento do conteúdo 

sobre doenças metabólicas e certas patologias sistêmicas nas ementas de fases possíveis do 

curso. 

 Uma síntese da relação entre os percentuais de acertos do conhecimento teórico 

com as habilidades (Gráfico 2) mostrou correlação negativa moderada (-50,5%), mas 

significativa (p=0,0119); mais forte para grupo dos alunos das fases iniciais (-84,6%) e 

egressos (-70,9%), e não significativa (r=-32,1%; p=0,4380) para os alunos das fases finais. 

Isso demonstra que o conhecimento teórico não auxiliou na tomada da decisão diante da 

situação prática para aqueles que não haviam cursado a disciplina (grupo I) ou que a haviam 

cursado há tempos (egresso), mas com algum efeito no grupo que havia cursado a disciplina, 

insuficiente, no entanto, para estabelecer uma relação positiva entre o conhecimento teórico 

e a habilidade. 

Um exame das duas regiões opostas demarcadas no gráfico (A e B) mostra quais os 

temas que estabeleceram essa relação negativa. Em “A” temos os temas com baixo 

percentual de acerto teórico, mas alto percentual nas habilidades queimadura em menor grau 

sutura e reanimação. Em “B” os temas com alto percentual teórico, mas baixo percentual nas 

habilidades: convulsão e Diabetes mellitus e em menor grau hemorragia. 
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Gráfico 2 – Relação entre os percentuais de acerto entre a seção de conhecimento teórico e 

de habilidades, de acordo com os grupos de alunos e egressos. 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

2.3.4 Avaliação da percepção da segurança 

 

 Neste item optou-se por avaliar o nível de segurança para cada um dos temas 

abordados na pesquisa, contrastando o resultado com aquele apresentado nas seções voltadas 

ao conhecimento teórico e habilidade. Em cada tema foi computado o percentual de 

indicação de cada grupo (grupo I, II e egressos) na escala de segurança, agrupada em baixa 

(de 1 a 3), mediana (4 a 6) e alta (7 a 10). 

 Com relação a escoriações, o Gráfico 3aponta para acadêmicos iniciais (F1 a F5), 

finais (F6 a F8) e egressos com elevada segurança, com somente 4,3% dos alunos do grupo 

I indicando baixo nível. Tal resultado correspondeu ao bom desempenho teórico dos grupos 

(vide Tabela 2), o grupo I com o menor percentual de acertos (78,3%), seguido pelo grupo 

II (93,5%) e egressos com 100% de acerto. 
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Segundo Flegel (2002), a prática esportiva pode ocasionar situações emergenciais e 

neste sentido é de suma importância que professores e técnicos responsáveis pelos alunos 

sejam capacitados para atuar em situações básicas de primeiros socorros. 

Gráfico 3 - Percentual de segurança para urgência e emergência em relação 

a grupos de acadêmicos (Grupo I e II) e egressos (EG). 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 O item sobre corte no supercílio (Gráfico 4), no qual é preciso fazer uma limpeza 

com curativo, apontou menores percentuais de alta segurança (45,2%, 57,1% e 61,8% 

respectivamente) para atuar nesta situação. Entende-se que, apesar do procedimento de 

realizar curativos pequenos e simples ser quase instintivo no ser humano, para as práticas no 

ambiente escolar, entre as mais simples e mais urgenciais, não basta apenas segurança para 

atuar, é necessário formação teórica e prática com constantes atualizações e esta percepção 

pode explicar os menores percentuais desse tema em relação ao anterior. 

 A percepção da segurança apresentou relação mais forte com as habilidades do que 

o conhecimento teórico sobre sutura. Os percentuais de acerto em habilidades foram maiores 

para o grupo II e egressos (87,8% e 87,9% respectivamente) que grupo I (73,3%) com 

correspondência aos percentuais de baixa segurança apresentado no gráfico. Já o 

conhecimento teórico, apesar de mostrar coerentemente o maior percentual para os egressos 

(69,0%), apresentou o grupo II com desempenho significativamente menor (13,9%) que os 

alunos das fases iniciais (44,6%). 
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Gráfico 4 - Percentual de segurança para identificação de necessidade de 

sutura em relação a grupos de acadêmicos (Grupo I e II) e egressos (EG). 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na verificação de sinais vitais (Gráfico 5) os grupos I, II e egressos mostraram alta 

segurança diante da situação (68,8%, 79,6% e 91,2% respectivamente), coerente com o 

desempenho teórico (89,0%, 89,6% e 97,0% respectivamente) e também prático (44,6%, 

98,0% e 71,0% respectivamente). Pimentel e Maia (2011), afirmam o quão importante é para 

o professor conhecer os sinais vitais para no caso de necessidade atuar de forma assertiva e 

eficaz para manter as funções vitais do necessitado até a chegada de equipe especializada. 

Gráfico 5 - Percentual de segurança para identificação de sinais vitais em relação 

a grupos de acadêmicos (Grupo I e II) e egressos (EG). 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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 O item sobre a perda de consciência (Gráfico 6) mostrou um padrão semelhante 

aquele mostrado para suturas, com níveis de segurança menores do que o esperado ao 

considerar o desempenho teórico dos grupos diante de um desmaio e seguido de convulsão, 

com percentuais acima de 90% em todos os grupos. No entanto ocorreu coerência com o 

resultado em habilidades, com percentuais de acerto bem inferiores ao conhecimento teórico: 

25,3% para o grupo I, 8,7% grupo II e 9,4% para egressos. O resultado é esperado, pois toda 

perda de consciência e desmaio gera insegurança no prestador de primeiros socorros tendo 

em vista que o diagnóstico é incerto e pode ser ocasionado por fatores desconhecidos. 

Gráfico 6 - Percentual de segurança para desmaio em relação a grupos de 

acadêmicos (Grupo I e II) e egressos (EG). 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 O tema entorse ou distensão muscular (Gráfico 7) apresentou maiores percentuais 

de alunos na escala alta de segurança na atuação de lesões esportivas. A distensão muscular 

não é exclusiva para atletas; de acordo com a aptidão física do praticante esta lesão pode 

ocorrer em atividades moderadas ou intensas. Dependendo da motivação à prática do 

exercício proposto, os alunos podem se empenhar muito mais do que sua capacidade física 

permite, ocasionando assim algum tipo de lesão.  

A distensão muscular, que entre outros, ocorre geralmente em quadras poliesportivas 

62,5%, ou pátio escolar 32,1%, abrangendo a grande maioria dos esportes (60,7%), 

atividades livres (21,4%) ou recreativas (17,9%) (MAIA et al., 2012). 

 O resultado correspondeu aos percentuais de acerto na situação prática, na qual 

63,4% dos alunos do grupo I acertaram, 65,3% do grupo II e 93,5% dos egressos, 

correlacionados aos 53,8%, 73,5% e 88,6% do gráfico. 
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Gráfico 7 - Percentual de segurança para distensão muscular em relação a grupos 

de acadêmicos (Grupo I e II) e egressos (EG). 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 Sobre emergência diabética (Gráfico 8) apresentaram baixa correspondência com o 

conhecimento teórico, cujo desempenho foi acima de 50%, mas coerência com o 

desempenho nas habilidades, com percentuais abaixo de 30% para os alunos e de 33,3% para 

egressos. Percebe-se a importância da integralização curricular dos acadêmicos e formação 

continuada dos egressos para esta patologia. 

Gráfico 8 - Percentual de segurança para emergência diabética em relação a grupos 

de acadêmicos (Grupo I e II) e egressos (EG). 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
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(61,3%, 73,5% e85,7% respectivamente), coerente com o desempenho teórico (acima de 

70% de acerto para todos os grupos) e prático (somente o grupo I com 14% de acerto, os 

demais acima de 50%). 

Gráfico 9 - Percentual de segurança para contenção de sangramento nasal em 

relação a grupos de acadêmicos (Grupo I e II) e egressos (EG). 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Sobre a segurança para atuar diante de fratura exposta (Gráfico 10), os resultados 

foram insatisfatórios, onde acadêmicos e egressos apontaram baixa segurança para atuar 

(49,5%, 51,0% e 28,6% respectivamente). Apesar do bom desempenho prático dos grupos 

(61,3%, 73,5% e 84,8%), o conhecimento teórico (48,1%, 74,5% e 66,7%) apresentou 

correspondência com a segurança. 

Este tipo de fratura ainda assusta, pois tem um impacto visual intenso o que pode 

explicar os resultados encontrados. Porcides (2006), aponta que este tipo de lesão é comum 

nos esportes de contato ou muito impacto na estrutura óssea. 
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Gráfico 10 - Percentual de segurança para fratura exposta em relação a grupos de 

acadêmicos (Grupo I e II) e egressos (EG). 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os níveis de segurança dos respondentes diante de queimaduras (Gráfico 11) foram 

mais frequentes na escala baixa segurança para alunos do grupo I (50,5%) e mediana para 

alunos do grupo II e egressos (40,8% e 48,6% respectivamente). 

Apesar de não serem comuns registros de acidentes com queimaduras em escolas, 

Unglert, Siqueira e Carvalho (1987), apontam em pesquisa epidemiológica realizada em 

comunidade que 6,6% de acidentes relatados com crianças provem de queimaduras. Mesmo 

não sendo um caso comum na prática de atividade física, a queimadura podem apresentar-

se de diversas formas, com produtos diversos, com fogo, com o sol, produtos químicos e 

atrito entre superfícies. 

 Os resultados tiveram alguma correspondência com os percentuais de 

conhecimento teórico (29,1%, 17,1% e 60,6%), mas não mostra relação com as habilidades, 

com desempenho acima de 85% em todos os grupos, o que mostra que este alto percentual 

de acertos esteve mais relacionado à formulação da questão, como já mencionado 

anteriormente. 
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Gráfico 11 - Percentual de segurança para queimadura em relação a grupos de 

acadêmicos (Grupo I e II) e egressos (EG). 

  
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 A situação estabelecida para reanimação cardiorrespiratória mostrou um resultado 

insatisfatório esperado (Gráfico 12), levando em consideração que no dia a dia são realizados 

mais trabalhos preventivos para este tipo de situação, e é importante que o professor se 

mantenha atualizado. As respostas apontaram baixo nível de segurança para 40,9% do grupo 

I, apesar do grupo ter tido desempenho teórico mediano (50% de acerto) e bom desempenho 

prático (71,6%). O grupo II apresentou maior percentual na escala de alta segurança (40,8%), 

coerente com o desempenho teórico (87,8%) e prático (93,8%). Egressos apresentaram 

percentuais entre média e alta segurança, o que é coerente com o resultado teórico (33,3%) 

e prático (87,5%). 

 A parada cardiorrespiratória é a pausa no bombeamento sanguíneo para o organismo 

todo, causando deficiência no transporte de oxigênio (SILVEIRA, 1995). Flegel (2002) 

aponta que o corpo humano não pode sobreviver por muito tempo sem oxigênio e isto 

implicaria em futuro colapso de outros sistemas do corpo, principalmente o sistema nervoso. 
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Gráfico 12 - Percentual de segurança para reanimação cardiorrespiratória em 

relação a grupos de acadêmicos (Grupo I e II) e egressos (EG). 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Em síntese, os temas: urgência e emergência, identificação dos sinais vitais, 

distensão muscular e contenção de sangramento nasal apresentaram os maiores percentuais 

de segurança para todos os grupos (I, II e egressos). Os temas: sutura, crise convulsiva e 

emergência diabética apresentaram resultados medianos para segurança na atuação. 

Finalmente os temas fratura, queimadura e reanimação cardiorrespiratória apresentaram os 

índices menores de segurança na atuação em primeiros socorros escolares para todos os 

grupos. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Quadro 1 apresenta uma síntese geral de cada item de resposta, considerados os 

tercis percentuais de acerto para conhecimentos e habilidades e segurança, representados por 

símbolos que indicam o tercil inferior (↓), mediano (↔) e superior (↑). 

 

Quadro 1 – Síntese do desempenho dos acadêmicos (Grupo I e II) e egressos de acordo com 

o item e a seção. 

Item 
Conhecimento Habilidade Segurança 

I II Egresso I II Egresso I II Egresso 

1 ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

2 ↔ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↔ ↔ ↔ 

3 ↑ ↑ ↑ ↔ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

4 ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↔ ↔ ↔ 

5 ↑ ↑ ↑ ↔ ↔ ↑ ↔ ↑ ↑ 

6 ↑ ↔ ↑ ↓ ↓ ↔ ↓ ↔ ↔ 

7 ↑ ↑ ↑ ↓ ↔ ↔ ↔ ↑ ↑ 

8 ↔ ↑ ↔ ↔ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ 

9 ↓ ↓ ↔ ↑ ↑ ↑ ↓ ↔ ↓ 

10 ↔ ↑ ↔ ↑ ↑ ↑ ↓ ↔ ↔  
Nota: ↓<33%; ↔ entre 33% e 67%; ↑ >67% 
Item 1.urgência/hematomas; 2.sutura; 3.sinais vitais; 4.desmaio; 5.escoriação/distensão; 6.Diabetes mellitus; 

7.hemorragia; 8.fratura; 9.queimadura; 10.reanimação cardiorrespiratória. 

 

 Três grandes grupos de itens podem ser discriminados: o primeiro formado pelos 

itens desmaio (4) e diabetes (6), caracterizado por médio a alto desempenho em 

conhecimento, baixa habilidade e média segurança; o segundo, composto pelos itens sinais 

vitais (3), distensão (5) e hemorragia (7), caracterizado por alto conhecimento, média 

habilidade e média a alta segurança; o terceiro grupo, mais variável, compõe-se de sutura 

(2), fratura (8), queimadura (9) e reanimação cardiorrespiratória (10), caracterizado por 

médio a baixo conhecimento, média a alta habilidade e baixa a média segurança. Destaca-se 

neste grupo o item queimadura que apresentou baixo conhecimento, alta habilidade e baixa 

segurança. 

 O item 1, caracterizado por médio conhecimento, e alta habilidade e segurança não 

foi agrupado devido à ausência de correspondência nas três seções. Na seção 1 o tema é 

urgência e emergência, na seção 2, hematoma e na seção 3, corte. 

 Um exame das contagens de itens em cada um dos tercis mostrados no Quadro 1 

permite a identificação da progressão do desempenho entre os grupos para cada seção 

analisada. A Tabela 5 sumariza esta contagem para cada grupo. 
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Tabela 5 – Contagem de itens de acordo com a escala percentual em tercil e seção de avaliação. 

Escala 
Conhecimento Habilidade Segurança 

I II Egresso I II Egresso I II Egresso 

Inferior 1 2 - 3 2 1 4 1 2 

Mediano 4 2 4 3 2 2 4 5 4 

Superior 5 6 6 4 6 7 2 4 4 
Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Inferior: <33%; Mediano: entre 33%; 67%; Superior: >67% 

 

 Na seção de conhecimentos o grupo I apresentou frequência de itens nas escalas 

inferior e mediana superior ao grupo II, e egressos não mostrou item na escala inferior. 

 O que distingui o grupo II, em comparação ao grupo I, em nível de conhecimento, 

foram os temas sutura (2) e Diabetes mellitus (6), nos quais o grupo I apresentou resultados 

superiores ao grupo II. Em contraste, os temas no quais o grupo II se destacou foram: fraturas 

(8) e reanimação cardiorrespiratória (10). Por sua vez egressos apresentam resultados 

superiores, comparado aos grupos I e II, diferenciando-se principalmente dos temas: sutura 

(2) e queimaduras (9) e, apenas do grupo II, no tema Diabetes mellitus (6). 

 Neste sentido pode-se afirmar que com o avanço dos estudos o nível de 

conhecimento do grupo melhorou moderadamente entre as fases do curso e 

profissionalmente. 

 Na seção de habilidades o grupo I apresentou seis itens nas escalas inferior, o grupo 

II quatro itens e os egressos três itens. 

 Em comparação entre grupos I e II, o segundo apresentou melhores resultados nos 

temas: sinais vitais (3), escoriação (7) e fraturas (8). O grupo I não apresentou resultados 

superiores ao II. Os egressos apresentaram resultados melhores nos temas: distensão 

muscular (5) e Diabetes mellitus (6). Quando comparado apenas ao grupo I, além dos 

apontados anteriormente, os egressos também foram superiores nos temas: sinais vitais (3) 

sangramento nasal (7) e fratura (8). 

 Ao que parece, com o avanço dos estudos a habilidade para atuar em situações de 

primeiros socorros é aprimorada, quanto após, no atuar profissional. 

 Na seção de segurança o grupo I foi o de menor frequência de itens na escala 

superior.  Em comparação entre grupos I e II, o segundo apresentou melhor resultado 

nos temas: entorse (5), Diabetes mellitus (6), sangramento nasal (7), queimaduras (9) e 

reanimação cardiorrespiratória (10). O grupo I não apresentou superioridade em nenhum 

tema comparado ao grupo II. Egressos em comparação ao grupo I apresentaram resultados 
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similares ao grupo II, com exceção do tema queimadura (9), onde este apresentou 

inferioridade ao grupo II. 

 Assim a percepção da segurança foi indicando um aumento de escala com o avanço 

das fases do curso, porém sem continuidade aparente na atuação profissional. 

O estudo revelou níveis de conhecimentos e habilidades satisfatórios para a maior 

parte dos temas do instrumento aplicado, exceto para os sintomas de Diabetes mellitus, 

queimaduras, cortes e reanimação cardiorrespiratória. Ocorreram diferenças significativas 

entre os níveis de acerto para fases iniciais e finais, demonstrando o aproveitamento discente 

da disciplina de primeiros socorros, principalmente na avaliação de conhecimentos. Em 

outros temas as diferenças em habilidades entre os alunos e egressos refletiu a prática 

profissional destes. Entretanto temas como queimaduras houve diferença de respostas entre 

conhecimentos e habilidades e o nível de segurança apontado. 

É muito importante que a equipe de professores ou responsáveis pelos alunos tenha 

noções básicas sobre primeiros socorros ou situações emergenciais que poderão surgir 

decorrentes de traumatismos durante a prática esportiva, e que tipo de procedimento deverá 

realizar em cada situação (FLEGEL, 2002). 

Segundo Pimentel e Maia (2011), o profissional de educação física poderá melhorar 

seus conhecimentos de primeiros socorros através dos cursos de reciclagem. Assim, quanto 

maior o aprendizado, melhor a possibilidade de se efetuar um socorro adequado. A resposta 

será mais ampla e isso será importante na atuação do professor durante o atendimento, 

evitando o quadro de agravamento da vítima. São necessários estudos e treinamentos 

periódicos e o esforço não terminará ao final do treinamento e/ou curso de primeiros 

socorros, pois é preciso manter-se atualizado, tendo consciência de que atuar em 

determinadas circunstâncias, pode ser muito difícil (GROSS, 2000 apud PIMENTEL; 

MAIA, 2011). Neste sentido é responsabilidade do profissional e dos acadêmicos a 

manutenção dos conhecimentos, realizando atividades de formação continuada, 

frequentando o laboratório e desenvolvendo estudos de maneira autônoma.   

 A pesquisa de Esteves et al. corrobora com este estudo quando conclui que 

professores de educação física portugueses possuem mais conhecimento operacional do que 

teórico (ESTEVES et al., 2015). 

Percebeu-se que ainda são necessários aprimoramentos no ensino dos temas relativos 

a cortes e as diferenças do encaminhamento ao serviço especializado, cuidados com 

queimaduras de pele e emergências diabéticas, sejam durante a integralização curricular 

quanto em cursos de formação continuada para os egressos. 
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5. APÊNDICES 

 

Apêndice I–TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, rubrique todas 

as folhas e assine ao final deste documento, com as folhas rubricadas pelo pesquisador, e assinadas 

pelo mesmo, na última página. Este documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. A 

pesquisa intitulada PRIMEIROS SOCORROS: CONHECIMENTO, HABILIDADES E 

SEGURANÇA DOS ESTUDANTES E EGRESSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE UMA 

UNIVERSIDADE DO SUL DO BRASIL objetiva investigar o grau e a percepção de alunos de 

Educação Física em relação ao seu nível de conhecimento, habilidades e segurança nas escolas diante 

de situações de urgência ou emergência. Para tanto você está sendo convidado a responder um 

questionário com indicadores estruturados em três dimensões: conhecimento, habilidades e 

segurança. Com os resultados desta pesquisa esperam-se benefícios como o aprimoramento da 

competência dos profissionais atuantes nas escolas, bem como no planejamento das disciplinas que 

abordam esta temática no curso de Educação Física. Os possíveis riscos desta pesquisa referem-se à 

identificação do respondente. Por isso você não deverá colocar o seu nome no questionário, que será 

identificado somente com um número. Na publicação da pesquisa não será informado o município 

em que ela ocorreu, preservando o anonimato de todo o grupo de participantes. Na universidade os 

resultados serão apresentados para a coordenação do curso e com toda a comunidade de docentes e 

discentes do curso. Você tem o direito de retirar o consentimento a qualquer tempo sem necessidade 

de justificativa, bem como contatar os pesquisadores por meio dos telefones aqui disponibilizados a 

fim de esclarecer quaisquer dúvidas. Os dados da pesquisa, serão arquivados digitalmente em total 

sigilo sob guarda e responsabilidade dos pesquisadores, por um período de 5 anos após o término da 

pesquisa.  
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do vale do Itajaí – 

UNIVALI(CAAE 57065316.6.0000.0120), caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os 

esclarecimentos do pesquisador o comitê está disponível para atender lhe.  

CEP/UNIVALI  

Rua Uruguai, n. 458 Centro Itajaí.  

Bloco F6, andar térreo.  

Horário de atendimento: Das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30  

Telefone: 47- 33417738  

E-mail: etica@univali.br  

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO  
Eu, _____________________________________, RG_________________________, CPF 

_______________________________ abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo 

como participante sem qualquer forma de compensação financeira por aceitar em responder o 

instrumento de pesquisa a mim disponibilizado. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes 

de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento/assistência/tratamento.  

Local e data: _____________________________________________________________  

Nome: __________________________________________________________________  

Assinatura do Participante ou Responsável: ________________________________________  

Telefone para contato: _____________________________________________________  

Desejo receber os resultados da pesquisa. Para tanto disponibilizo meu e-mail:  

Pesquisador Responsável: Leo Lynce Valle de Lacerda  

Telefone para contato: (47) 91014383  

Pesquisadores Participantes: Ana Luiza dos Santos Messias  

Telefones para contato: (47) 9989 0305 

  



57 

 

Apêndice II - Página inicial acadêmicos F1 – F5 

 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE E GESTÃO DO TRABALHO 

QUESTIONÁRIO PRIMEIROS SOCORROS 

 

Instruções 

Este questionário faz parte da pesquisa: PRIMEIROS SOCORROS: CONHECIMENTO, 

HABILIDADES E SEGURANÇA DOS ESTUDANTES E EGRESSOS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DE UMA UNIVERSIDADE DO SUL DO BRASIL, da mestranda Ana Luiza dos 

S. Messias e orientado pelo Prof. Dr. Leo Lynce Valle de Lacerdado Mestrado em Saúde e 

Gestão do Trabalho pela Universidade do Vale do Itajaí. O pesquisador tem o compromisso 

de manter o anonimato das respostas, por isso pedimos que o responda sem identificação de 

nome e com total sinceridade. Sua participação auxiliará o aprimoramento do currículo dos 

educadores físicos. 

O questionário é composto de uma seção de dados gerais do respondente e três seções sobre 

conhecimento, habilidades e segurança em primeiros socorros. Em cada questão assinale 

somente uma resposta, de acordo com a escala mostrada.  

 

Dados do respondente 

Idade (em anos completos):   

 

Gênero Feminino  Masculino  

 

Fase no curso de  

Educação Física 

1  2  3  4  5  

 

 

 Conhecimento prévio formal em Primeiros Socorros 

Não  Sim  

 

 Como avalia o grau de importância dos primeiros socorros para sua prática 

profissional? 

Nenhum  Mínimo  Médio  Bom  Alto  
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Apêndice III - Página inicial acadêmicos F1 – F8 
 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE E GESTÃO DO TRABALHO 

QUESTIONÁRIO PRIMEIROS SOCORROS 

 

Instruções 

Este questionário faz parte da pesquisa: PRIMEIROS SOCORROS: CONHECIMENTO, 

HABILIDADES E SEGURANÇA DOS ESTUDANTES E EGRESSOS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DE UMA UNIVERSIDADE DO SUL DO BRASIL, da mestranda Ana Luiza dos 

S. Messias e orientado pelo Prof. Dr. Leo Lynce Valle de Lacerda do Mestrado em Saúde e 

Gestão do Trabalho pela Universidade do Vale do Itajaí. O pesquisador tem o compromisso 

de manter o anonimato das respostas, por isso pedimos que o responda sem identificação de 

nome e com total sinceridade. Sua participação auxiliará o aprimoramento do currículo dos 

educadores físicos. 

O questionário é composto de uma seção de dados gerais do respondente e três seções sobre 

conhecimento, habilidades e segurança em primeiros socorros. Em cada questão assinale 

somente uma resposta, de acordo com a escala mostrada.  

 

Dados do respondente 

Idade (em anos completos):   

 

Gênero Feminino  Masculino  

 

Fase no curso de  

Educação Física 

6  7  8  9  

 

 Outro curso de primeiros socorros além das disciplinas do curso de graduação 

Não  Sim  

 

 Como avalia o seu grau de interesse quando fez a disciplina de Primeiros Socorros? 

Nenhum  Mínimo  Médio  Bom  Alto  

 

 Como avalia seu nível atual de conhecimento acerca dos primeiros socorros? 

Nenhum  Mínimo  Médio  Bom  Alto  

 

Como avalia o grau de importância dos primeiros socorros para sua prática 

profissional? 

Nenhum  Mínimo  Médio  Bom  Alto  
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Apêndice IV– Pagina inicial Egressos 

 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE E GESTÃO DO TRABALHO 

QUESTIONÁRIO PRIMEIROS SOCORROS 

 

Este questionário faz parte da pesquisa: PRIMEIROS SOCORROS: CONHECIMENTO, 

HABILIDADES E SEGURANÇA DOS ESTUDANTES E EGRESSOS DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA DE UMA UNIVERSIDADE DO SUL DO BRASIL, da mestranda Ana Luiza dos 

S. Messias e orientado pelo Prof. Dr. Leo Lynce Valle de Lacerda do Mestrado em Saúde e 

Gestão do Trabalho pela Universidade do Vale do Itajaí. O pesquisador tem o compromisso 

de manter o anonimato das respostas, por isso pedimos que o responda sem identificação de 

nome e com total sinceridade. Sua participação auxiliará o aprimoramento do currículo dos 

educadores físicos. 

O questionário é composto de uma seção de dados gerais do respondente e três seções sobre 

conhecimento, habilidades e segurança em primeiros socorros. Em cada questão assinale 

somente uma resposta, de acordo com a escala mostrada.  

 

Dados do respondente 

 

Idade (em anos completos):   

 

Gênero Feminino  Masculino  

 

Formado há quantos anos? (completos) 1  2  3  4  5  

 

1 Outro curso de primeiros socorros além das disciplinas do curso de graduação? 

Não  Sim  

 

2 Como avalia o seu grau de interesse quando fez a disciplina de Primeiros Socorros? 

Nenhum  Mínimo  Médio  Bom  Alto  

3 Como avalia seu nível atual de conhecimento acerca dos primeiros socorros? 

Nenhum  Mínimo  Médio  Bom  Alto  

 

4 Como avalia o grau de importância dos primeiros socorros para sua prática 

profissional? 

Nenhum  Mínimo  Médio  Bom  Alto  
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Apêndice V– Questionário todos os grupos 

 

Primeira seção 

 

1. Primeiros socorros são ações imediatas prestadas à vítima por indivíduo com ou sem 

conhecimento fora do ambiente hospitalar. Diante desta atuação precisamos identificar 

2 tipos de situações. Assinale a alternativa correta: 

a) Situação de urgência indica risco eminente de morte. 

b) Situação de emergência não indica risco eminente de morte. 

c) Situação de urgência não indica risco eminente de morte. 

d) Situação de emergência indica risco eminente de morte. 

 

 Todas as alternativas estão erradas; 

 Alternativas (c) e (d) estão corretas; 

 Alternativas (a) e (b) estão corretas; 

 Todas as alternativas estão corretas; 

 Não sei. 

 

2. Em média, qual deve ser considerado o tamanho de um ferimento para ser necessário 

levar ao hospital ou unidade básica de saúde para o procedimento médico de sutura? 

 

1-5 milímetros; 

A partir de 6 milímetros; 

A partir de 1 centímetro; 

A partir de 3 centímetros; 

 Não sei. 

 

3. Os Sinais Vitais são importantes para manutenção da vida do indivíduo, são eles 

basicamente: 

Músculos, esqueleto, pulsação e pressão arterial; 

Pulsação, pressão arterial, respiração e temperatura; 

Coloração da pele, sistema nervoso, pulsação e temperatura; 

Pulsação; 

Não sei. 
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4. São sinais típicos de uma convulsão relacionados na alternativa: 

 Tremedeira, palidez, suor frio, corpo enrijecido, salivação excessiva, perda de 

consciência; 

 Febre, dor de barriga, tremedeira; 

Ânsia de vômito, palidez, dor de cabeça, tontura; 

Dor nas articulações, baixa pulsação, tontura; 

Não sei. 

 

5. No caso de escoriação após queda, qual o produto correto a ser utilizado para a 

limpeza do ferimento? 

Álcool, para não ter problema e evitar a dor; 

Bastante álcool, pano seco e colocar banha de porco pura; 

Água corrente e sabão; 

Deixar secar o sangue e formar a “casquinha”, pois assim já estará protegido; 

Não sei. 

 

6. Sintomas clássicos do diabetes mellitus tipo I.  

 Poliúria, *polidipsia, **polifagia e perda involuntária de peso; 

 Poliúria, polidipsia, polifagia, sialorréia perda involuntária de peso; 

 Poliúria, polidipsia, polifagia, ***anidrose e perda involuntária de peso; 

 Poliúria, polidipsia, polifagia, artralgia e perda involuntária de peso; 

Não sei. 

*polidipsia - aumento da sede, **polifagia - aumento da fome, ***anidrose - diminuição 

do suor. 

 

7. Hemorragias podem ser de dois tipos, interna e externa. No caso de hemorragia 

interna, quais são os sintomas? 

Sede, baixa na pressão arterial, prurido; 

Suor, sede, aumento na pressão arterial e alegria; 

Lábios pálidos, cor anormal da pele, suores frios e pulsos fracos; 

Dor de cabeça, inchaço de membros inferiores, alteração da glicemia; 

Não sei. 
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8.Na identificação e classificação de fraturas é incorreto o que se afirma em: 

Na fratura interna (ou fechada) pode ocorrer rompimento de veias ou artérias, causando 

hemorragia; 

Na fratura exposta (ou aberta) pode ocorrer rompimento de veias ou artérias, causando 

hemorragia; 

Na fratura interna (ou fechada), devemos rapidamente colocar o osso em sua posição 

normal para não prejudicar a cicatrização; 

Em ambas as fraturas, devemos imobilizar o local e esperar o socorro especializado para 

o transporte; 

 Não sei. 

 

9.Sobre queimaduras, é correto o que se afirma em: 

Queimadura do tipo 1 são profundas, não doem e decorrem da exposição ao sol, por 

exemplo. 

Queimadura do tipo 2 causam deixam a pele apenas vermelha, não causando bolhas. 

 Queimaduras do tipo 3 causam bolhas pequenas ou grandes e doem muito. 

Queimaduras do tipo 3 são profundas, matam os tecidos e não doem. 

 Não sei. 

 

10. Um aluno de nove anos de idade está inconsciente (sem pulso e sem respiração) no 

campo de futebol e precisa de manobras de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar). 

Como devemos proceder levando em consideração que o colapso ocorreu na escola, não 

há no local suporte de ventilação avançado e o telefone mais próximo fica na secretaria. 

 10 compressões e 2 insuflações e deslocar a criança ao hospital mais próximo; 

 30 compressões e 2 insuflações para 1 socorrista no caso de crianças e bebês (mínimo 100 

compressões por minuto é o mais importante até a chegada de socorro especializado); 

 30 compressões e 2 insuflações para 2 socorristas; 

 15 compressões e 2 insuflações caso haja outro colaborador; 

 Não sei. 
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Segunda seção 

 

1. Em casos de contusão e aparecimento de hematomas, quais as primeiras medidas a 

serem tomadas? 

 Compressas frias ou gelo envolto em toalha ou saco plástico; 

 Compressas quentes; 

 Somente um curativo no lugar do hematoma; 

 Massagem com um creme qualquer; 

 Não sei 

 

2. Em caso de corte no supercílio, em uma aula de educação física o que fazer: 

 Sentar o aluno e fazer compressa quente; 

 Estancar o sangue e colocar curativo; 

 Chamar serviço de urgência e emergência; 

 Estancar o sangramento com compressa fria, fazer curativo e verificar a necessidade de 

ponto encaminhando o aluno ao pronto atendimento mais próximo; 

 Não sei. 

 

3. Uma das regiões indicadas para verificar o pulso (batimento cardíaco) é: 

Punho (região radial) 

Braço direito 

Pé 

Dobra do braço 

 Não sei 

 

4.Em caso de desmaio, até a chegada do socorro especializado. 

 Tento acordar a vítima, dou água para ela beber; 

 Verifico os sinais vitais, repouso a vítima e tento acordá-la; 

 Verifico a roupa da vítima, afrouxo suas roupas e a aqueço; 

 Verifico a roupa da vítima, afrouxo suas roupas, aqueço e tento acordá-la; 

 Não sei. 
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5.Em caso de distensão muscular de um membro inferior, até o atendimento 

especializado: 

 Elevar o membro atingido acima da linha da cintura; 

 Aplicar torniquete próximo ao local da distensão muscular; 

 Aplicar compressas quentes e imobilizar o membro acima da cabeça; 

 Imobilizar o local ou membro e aplicar compressas frias; 

 Não sei. 

 

6. Se encontrarmos um aluno consciente, porém com sintomas de emergência diabética, 

e não sabemos a diferença entre hipoglicemia e coma diabético, qual ação devemos 

tomar? 

 Dar algum alimento ou liquido que contenha açúcar; 

 Nunca administrar açúcar, pois se for inicio de coma diabético podemos agravar a 

situação; 

Nunca administrar açúcar, pois se for hipoglicemia podemos agravar a situação; 

 Levantar as pernas do aluno cerca de 20 ou 30 centímetros e dar água; 

Não sei. 

 

7.Em caso de epistache (sangramento nasal), a sequência correta é: 

Colocar a cabeça para traz e acabar engolindo o sangue até parar; 

Fazer compressa bem quente; 

Pressionar a narina que está sangrando e posicionar a cabeça para frente, no mínimo 10 

min.; 

 Deixar sangrar até parar; 

Não sei. 

 

8. Em um jogo de voleibol, o atacante ao finalizar a jogada e marcar o ponto sentiu 

uma forte dor no seu tornozelo ao tocar o chão. O mais indicado de imediato até que o 

atleta seja encaminhado para realizar exame de imagem e excluir a possibilidade de 

fratura. 

 Compressas com gelo ou bolsa térmica fria local (primeiras 48 horas), após raio X; 

 Não fazer absolutamente nada, chamar o corpo de bombeiros; 

 Somente exame de raio X; 

 Compressas quentes, ataduras e analgésicos; 

 Não sei. 
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9. Em casos de vítimas com queimaduras, deve-se:  

 

 Passar sabão; 

Estourar as bolhas, quando existirem; 

 Passar pasta de dente; 

Lavar com água corrente, realizar curativo; 

Não sei. 

 

10. Em caso de vítima de afogamento deve-se: 

 Comprimir o estômago para expelir a água; 

 Fazer respiração boca a boca na vítima; 

 Deitar a vítima, com a cabeça pendendo para um lado, iniciar compressões torácicas se a 

vítima estiver inconsciente; 

 Dar água a vítima; 

 Não sei. 
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Terceira seção 

Nesta seção você terá dez situações ocorrentes no ambiente escolar que necessitam de 

primeiros socorros. Indique para cada uma delas o seu grau de segurança na prestação 

de socorro imediato preenchendo o círculo de acordo com a escala. 

 

O quão seguro você está sobre o que fazer nestes casos? 

 

Em uma aula de educação física um aluno sofre escoriações e pequenos cortes os 

quais devem ser lavados com água corrente e fazer curativo simples com gaze e 

esparadrapo. 

Inseguro           Seguro 

            

 

Um aluno autista bate a cabeça repetidamente na parede e faz um corte no supercílio 

e é preciso fazer uma limpeza com curativo na aula de educação física. 

Inseguro           Seguro 

 

 Um aluno na aula de xadrez apresenta-se cabisbaixo, extremidades frias, olhos 

marejados, aparentemente em estado febril e gripal, necessitando de verificação da 

temperatura axilar. 

Inseguro           Seguro 

 

Um professor lhe pede ajuda para socorrer um aluno que perdeu a consciência 

durante a aula. 

Inseguro           Seguro 

 

Em um jogo de futebol de salão, um dos jogadores sentiu fortes dores em tornozelo 

após uma jogada, pedindo ajuda ao deitar-se no chão. O treinador visualiza o tornozelo 

com sinais de entorse. 

Inseguro           Seguro 

 

Uma aluna na aula de educação física pede auxílio, pois apresenta sudorese com visão 

turva. Ela é diabética insulinodependente e acabara de tomar sua dose de insulina, 

informando o professor. 

Inseguro           Seguro 

 

Uma aluna apresenta epistaxe (sangramento nasal) em excesso na aula de voleibol 

após forte bolada na face. 

Inseguro            Seguro 

 

Após uma queda um aluno apresenta uma fratura exposta. 

Inseguro            Seguro 
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Em uma aula de química um dos alunos verte uma substancia ácida em uma das 

mãos. 

Inseguro           Seguro 

 

 

Um aluno entre oito e dez anos necessita de ventilação artificial e massagem cardíaca 

após afogamento em piscina. 

Inseguro           Seguro 
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Apêndice V– Submissão de artigo 
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