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É de suma importância ter um Programa de Extensão de Educação Preventiva em 

Ressuscitação Cardiopulmonar e Primeiros Socorros dentro de uma instituição de ensino 

superior, pois esse programa visa realizar treinamentos para a comunidade acadêmica e para o 

público extra instituição. As ações desenvolvidas no Programa são voltadas para preservar a 

vida e evitar o agravamento da vítima frente uma situação de emergência, passível de 

intervenção. O objetivo desse estudo apresenta a importância de existir um Programa de 

Extensão de educação preventiva em ressuscitação cardiopulmonar e primeiros socorros 

dentro de uma instituição de ensino superior. A metodologia aplicada a esse estudo, refere-se 

a um relato de experiência, no qual foram realizados treinamentos para um total de 50 

participantes em uma determinada instituição de ensino superior do Recôncavo da Bahia, 

durante o período de abril de 2019, com as seguintes temáticas: desmaio, ressuscitação 

cardiopulmonar, convulsão e engasgo em adultos e crianças. Por meio dos treinamentos, 

observou-se uma carência de conhecimentos básicos de primeiros socorros no referente 

público alvo, tendo em vista que foi avaliado que os mesmos não tinham nenhuma noção 

básica de primeiros socorros. Diante disso, o treinamento prestado a esses funcionários 

permitiu que eles se sentissem mais capacitados para situações inesperadas que requerem 

conhecimentos básicos de primeiros socorros. Dessa maneira, observou-se que é importante 

ter um Programa de Extensão de educação preventiva em ressuscitação cardiopulmonar e 

primeiros socorros dentro de uma instituição de ensino superior para capacitar o público 

acadêmico e o público externo, com finalidade de prestar medidas e procedimentos de 

primeiros socorros, proporcionando ao indivíduo uma assistência adequada e 

consequentemente minimizando sérios agravamentos no seu quadro clínico, visando sempre 

manter os sinais vitais e evitar o agravamento, até a chegada de assistência qualificada. Sendo 

assim, diminuindo a falta de conhecimentos básicos pode ser preponderante para proporcionar 

uma assistência humanista e ajudar a salvar uma vida.  
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