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Objetivo: Explicitar a importância do desenvolvimento de palestras e treinamentos
educativos em primeiros socorros para todos os trabalhadores de empresas públicas e
privadas. Metodologia: O instrumento para a coleta de dados constitui-se na análise
dos resultados alcançados na aplicação de atividade educativa sobre as técnicas
necessárias para exercer o papel de socorrista em vítimas de acidentes de trânsito em
uma instituição da iniciativa privada. A população de estudo foi composta por 28
(vinte e oito) funcionários da empresa Tudo Eletro, Timóteo, Minas Gerais. 
Resultados: Estimativas da Organização Mundial de Saúde (2006) relatam que nos
últimos 20 anos, 12 milhões de pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes
de trânsito e 250 milhões sofreram os mais variados tipos de ferimentos. Em muitos
eventos, as lesões foram agravadas em função do socorro inadequado da vítima As
múltiplas conseqüências incorporaram danos cerebrais (traumatismo
crânio-encefálico), medulares (traumatismo raqui-medular) e os músculos-esqueléticos
(ferimentos, contusões, fraturas e traumas). No treinamento educativo, realizado na
empresa Tudo Eletro, verificou-se que os funcionários apresentavam uma série de
dúvidas quanto aos procedimentos corretos a serem aplicados em caso de sinistros. As
principais dúvidas referiram-se ao transporte do acidentado e a utilização da técnica de
respiração boca a boca. Constatou-se que havia também o receio da contaminação
acidental, notadamente em relação à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).
Estes resultados explicitaram a necessidade de aprofundamento nesta temática,
conscientizando trabalhadores quanto às metodologias corretas a serem aplicadas
inclusive para auto-preservação.  Conclusão: Com base nos resultados obtidos,
conclui-se que as atividades educativas que promovem a conscientização quanto às
técnicas relativas aos primeiros socorros devam ser aplicadas exaustivamente em todas
as empresas. Entende-se que ações devam ser pensadas e aplicadas com o apoio de
empresários, instituições de ensino superior e gestores públicos.
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