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Primeiros socorros, são ações de emergência iniciadas em vítimas de acidentes fora do ambiente 
hospitalar,  antes que esta venha a receber assistência prestada por um profissional de saúde. A 
educação em saúde é ferramenta essencial nesse contexto, pois possibilita a articulação de saberes 
científicos, no intuito de instrumentalizar leigos e favorecer a tomada rápida de decisões, minimizando 
sequelas e atendendo a necessidades reais e emergenciais do cotidiano. Nessa perspectiva tem-se como 
aparato legal, relacionado a medidas emergenciais no ambiente escolar, a lei de número 13.722 de 4 de 
outubro de 2018, a qual exige obrigatoriedade da capacitação de professores e funcionários em noções 
básicas de primeiros socorros, sendo estes funcionários de estabelecimentos públicos e privados de 
educação básica e de recreação infantil. Diante disto, este trabalho teve como objetivo geral: conhecer 
através da revisão integrativa, como tem acontecido o treinamento de primeiros socorros no ambiente 
escolar e a importância deste. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, formada por artigos 
científicos de estudos teóricos e empíricos de bases eletrônicas, apoiando-se em leituras exploratórias 
e seletivas. A coleta de dados foi feita, na base eletrônica Biblioteca Virtual de Saúde, selecionando os 
anos de 2014 a 2019, tendo como descritor as palavras “primeiros socorros” e “escola”. Foram 
empregados como critérios de inclusão os artigos completos e disponíveis, com idioma português. 
Após a aplicação dos critérios foram encontrados um total de 8 artigos, dentre eles, apenas 5 foram 
selecionados para confecção do trabalho, pois os mesmos atendiam ao tema proposto. Os resultados 
apontaram que a educação em saúde nas escolas relacionada a primeiros socorros, impacta de maneira 
positiva nos níveis de conhecimento e habilidade dos profissionais necessitando de uma concretização 
das ações educativas; sendo eles de caráter contínuo, bem elaborado e explicativo, melhorando a 
efetividade e incentivando os profissionais a dedicarem-se, visando um ambiente seguro. Sendo assim, 
faz se necessário uma maior intensificação quanto educação em saúde direcionada a primeiros 
socorros, pois, desta forma  irá ajudar de forma positiva nos níveis de conhecimento e habilidade dos 
profissionais, melhorando a efetividade e incentivando os profissionais a dedicarem-se, visando um 
ambiente 
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