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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: A assistência a saúde em primeiros socorros pode ocorrer em diversos locais na comunidade,
requerendo das pessoas próximas o discernimento para identiﬁcar e conduzir com segurança o
socorro a vítima até a chegada do Serviço Móvel de Urgência. Em consonância com o processo de
curricularização da extensão na UFPE, em estabelecido a Resolução no 09/2017 do Conselho
Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE) da UFPE. Destarte o referido projeto de extensão
intitulado: “Educação em Saúde na formação de adolescentes escolares como multiplicadores em
primeiros socorros em um contexto de cultura de paz” constitui uma proposta extensionista
continuada com avaliação anual, vinculado à disciplina de Código:EF542 - Enfermagem em Situações
de Urgência na Comunidade do Curso de Graduação em Enfermagem. O estudo tem como objetivo geral
capacitar adolescentes das escolas públicas como multiplicadores nas ações de educação em saúde
sobre primeiros socorros. Será desenvolvido em escolas públicas estaduais. Estudo e do tipo pesquisa
ação, que consiste no emprego de uma intervenção educativa participativas embasada na simulação
realística. Os conhecimentos apreendidos concorreram para atuarem como multiplicadores, em um
processo de superação e novas possibilidades de perceber-se e relacionar-se com o mundo. Ensinar o
cuidado ao outro vai além da construção de conhecimentos e habilidades, requer um ato de doação de
interesse pelo outro que necessita de ajuda, ao ser capaz de compartilhar conhecimentos
teórico-práticos que alicerçam os procedimentos em primeiros socorros diante de uma vítima. Devido
à situação de isolamento social a ação será realizada através de videos educativos.

