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 Trabalho realizado na Escola Estadual Emílio Kemp, através da integração do Programa Saúde na Escola com 

o Projeto SAMUzinho. O Programa Saúde na Escola é uma estratégia do Ministério da Saúde que articula os serviços de 

saúde e de educação, através de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos à saúde, voltado para o 

enfrentamento da vulnerabilidade que compromete o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. O Projeto 

SAMUzinho desenvolve ações em escolas públicas e privadas, através de aulas expositivas e práticas que abrangem 

conhecimentos sobre Primeiros Socorros e sobre o funcionamento da SAMU, a fim de conscientizar sobre a importância 

da atuação correta em situação de risco, refletir sobre a importância de vida e os movimentos de solidariedade e 

desmistificar ideias errôneas comumente associadas a impulsos na busca do auxílio à saúde. O estudo consiste em quatro 

grandes etapas: a primeira objetiva verificar os conhecimentos dos professores da referida escola a respeito de medidas 

de primeiros socorros, através da aplicação de um questionário; na segunda etapa é possibilitado aos professores 

adquirirem novos conhecimentos sobre esse assunto, através de aula expositiva  e prática ministrada por profissionais da 

SAMU 192 Porto Alegre; na terceira etapa é aplicada nova avaliação com o conteúdo Primeiros Socorros, para verificar 

o aproveitamento, por parte dos professores, da visita do Projeto; a quarta etapa consiste no preenchimento de uma 

avaliação voltada para os pontos positivos e pontos a melhorar, sobre a visita do Projeto SAMUzinho. Portanto, os 

principais objetivos do estudo são: avaliar os conhecimentos prévios dos professores da escola estudada, a respeito de 

primeiros socorros; aplicar e, após, avaliar o aproveitamento do treinamento sobre primeiros socorros, por parte dos 

professores; conhecer a avaliação do treinamento feita pelos professores, bem como a importância atribuída pelos 

mesmos ao conhecimento dos primeiros socorros. 
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