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RESUMO
A asfixiapor corpo estranho é um acidente grave e potencialmente fatal,seu diagnóstico precoce é essencial,  pois o
retardo no seu reconhecimento e tratamento pode incorrer em sequela definitiva ou dano fatal.No Brasil, a obstrução de
vias aéreas por corpo estranho corresponde a terceira maior causa de morte no ambiente escolar,  uma vez que a
curiosidade das crianças as expõem a situações de risco, necessitando de supervisão e atendimento constante dos
professores e responsáveis.A carga horária dos cursos de licenciatura em pedagogia é deficiente nas áreas relacionadas
a saúde e higiene,  evidenciando o despreparo dos professores mediante situações de emergência.A pesquisa será
realizada em quatro instituições de educação infantil, sendo duas públicas e duas particulares da cidade de Maringá, a
amostra  será  composta  por  25-50  professores.  Serão  ministrados  aulas  teórico-práticas,  sendo  aplicados  dois
questionários para explorar  o  conhecimento,  um pré intervenção e um pós intervenção.  Os dados coletados serão
organizados em tabelas e gráficos para análise. É esperado que os professores tenham baixo nível de conhecimento
sobre o tema e após a intervenção terão uma assimilação e retenção básicas para o atendimento de uma asfixia por
corpo estranho.

PALAVRAS-CHAVE: Asfixia; Educação continuada; Educação infantil; Manobra de Heimlich; Prevenção de Acidentes.

1 INTRODUÇÃO

A sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) define corpo estranho como qualquer objeto ou
substância que penetra o corpo ou suas cavidades, podendo ser ingerido ou colocado pela criança
nas narinas ou conduto auditivo, apresentando elevado risco quando aspirado para o pulmão. A
aspiração de corpo estranho (ACE) pode causar sufocação direta, que é definida como asfixia por
obstrução de vias aéreas superiores, impedindo a chegada do ar aos pulmões (Durão, 2016).

A ACE é uma causa comum de morbimortalidade em crianças menores de dois anos de
idade, tendo sido responsável por mais de 17.000 atendimentos de emergência em crianças nos
Estados Unidos em 2000, a morte por sufocação decorrente dela é considerada a quinta causa mais
comum de mortalidade por lesões não intencionais e a principal causa de mortalidade por lesões
não intencionais em crianças menores de um ano (Ruiz, 2016).

No Brasil a obstrução mecânica das vias aéreas corresponde a terceira maior causa de morte,
a ACE predomina entre um e três anos de idade com mais de 50% da ocorrência em crianças
menores de quatro anos, mais de 94% antes dos sete anos e 65% da mortalidade decorrente dela
acomete lactentes (Menezes, 2016). 

Na faixa etária  entre um e três anos as crianças exploram o mundo através da via oral,
possuem coordenação motora fina para levar  um objeto pequeno até a boca,  não possuem os
dentes molares para a mastigação e não controlam a deglutição,  fatos que contribuem para os
acidentes  com aspiração de corpo estranho (Gonçalves,  2011).  Os acidentes  ocorrem em uma
proporção de 1,5 a 2,4 meninos para uma menina, refletindo a natureza mais impulsiva e aventureira
dos meninos (Ruiz,2016).

Os grãos mais comumente aspirados no Brasil são o milho, feijão e amendoim e por ordem de
frequência de etiologias estão os alimentos em primeiro lugar, seguido por moedas, balões e outros
brinquedos (Moreira, 2013). Apesar da elevada ocorrência desse tipo de acidente, a caracterização
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epidemiológica  é  deficiente,  limitando  o  uso  das  estatísticas  como  subsídio  para  a  gestão  de
políticas de saúde específicas a fim de minimizar as ocorrências e os agravos à saúde (Pedrosa,
2012). 

Em um ambiente de educação infantil há convivência de crianças em diferentes etapas do
desenvolvimento, cada qual com suas peculiaridades e sobre as quais a ocorrência de acidentes é
comum. A educação infantil é a primeira etapa de educação básica, sendo oferecida em creches e
pré-escolas públicas ou privadas, as quais têm a finalidade de educar e cuidar de crianças de 0 a 5
anos de idade (BRASIL, 2010). No entanto, um estudo realizado pela Fundação Carlos Chagas
realizou  um mapeamento  de  forma  geral  nos  currículos  e  ementas  curriculares  dos  cursos  de
Licenciatura em Pedagogia oferecidos no Brasil,  sendo observada uma carga horária expressiva
com  as  disciplinas  relativas  aos  sistemas  educacionais  e  conhecimentos  específicos  da  área,
enquanto os conhecimentos relacionados à saúde e higiene apareceram de forma muito sutil e entre
os temas transversais dos cursos, evidenciando o despreparo do professor da educação básica em
relação  aos  primeiros  socorros.  Levando  em  consideração  o  fato  de  que  as  crianças  passam
aproximadamente um terço do dia nas escolas e creches, este ambiente vem de forma crescente
evidenciando maior importância nos acidentes infantis, dessa forma, o despreparo dos professores
da educação infantil frente a situações de urgência e emergência pode aumentar o risco de sequelas
e  mortalidade  devido  ao  atendimento  ou  suporte  inadequado  em um momento  crucial,  ficando
comprometida a finalidade do cuidado instituída pelo ministério da educação (Cabral, 2015).

No ambiente escolar a curiosidade das crianças as expõe a situações de risco, necessitando
da supervisão e do atendimento constante dos professores responsáveis e, mediante um acidente,
este professor é o responsável por socorrê-la e encaminhá-la caso necessário, passando por um
estresse e sensação de impotência muito grande quando estão despreparados, portanto, a inclusão
do ensino de primeiros socorros a essa população é de suma importância, não para negligenciar um
atendimento especializado,  mas para auxiliar  no socorro à criança até que este serviço chegue
(Fontana, 2014).

Diante disto, este trabalho tem como objetivo capacitar os professores do ensino infantil a
atuarem em uma situação de obstrução de vias aéreas por corpo estranho.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa  será  realizada  em quatro  instituições  de  ensino  infantil,  sendo  duas  escolas
municipais e duas escolas privadas de Maringá-PR. A amostra do estudo será composta por 25-
50professores do ensino infantil.

Serão utilizados slides confeccionados pelos próprios pesquisadores para apresentação da
aula teórica. Para a aula prática serão utilizados kit com bonecos cedidos pela Unicesumar.

Os professores serão capacitados por  estudantes de Medicina do primeiro ao sexto ano,
integrantes da “Liga acadêmica de Pediatria de Maringá” da UNICESUMAR, previamente instruídos
pelo Professor coordenador Dr. Gilberto Hishinuma.

Dois questionários, sendo o primeiro composto por duas partes: parte I com quinze questões
a  respeito  da  identificação  e  a  parte  II  contendo  dez  perguntas  de  múltipla  escolha sobre
conhecimento em primeiros socorros para asfixia por corpo estranho. O segundo questionário é
idêntico  a parte  II,  ambos baseados no conteúdo ministrado durante a capacitação e avalia  os
seguintes domínios:

1. Conhecimento geral
2. Sequência de procedimentos
3. Método correto de administração de cada componente
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O  questionário  utilizado  foi  confeccionado  pelos  próprios  pesquisadores,  baseado  nas
referências bibliográficas disponíveis sobre o tema e será aplicado pré e pós-intervenção.

3 RESULTADOS ESPERADOS

É esperado que os professores capacitados tenham um nível  de conhecimento maior  ao
responder o questionário pós intervenção imediata em relação ao pré intervenção, uma vez que
grande  parte  deles  provavelmente  não  receberam  orientações  e  capacitações  prévias  sobre
primeiros socorros em asfixia por corpo estranho. Espera-se também resultados não discrepantes ao
comparar a curva de aprendizagem de professores das escolas públicas e privadas, uma vez que o
nível de instrução dos mesmos são equivalentes, bem como o publico com que trabalham (alunos de
ensino infantil).
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