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RESUMO
A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma emergência que geralmente ocorre em ambiente extra-hospitalar, estimando-
se 200.000 PCR ao ano no Brasil. A realização das manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) são essenciais
para o bom prognóstico do paciente, devendo ser realizadas no momento da identificação da PCR por um profissional da
saúde  ou  por  leigos  treinados.  De  acordo  com as  estatísticas,  as  crianças  correspondem a  20% dos  leigos  que
presenciam a  emergência,  sendo  necessária  a  capacitação  dos  mesmos.  A  adição  dos  professores  é  de  grande
importância na capacitação, visto que o professor instruído pode reforçar a importância do treinamento para seus alunos
e futuros alunos, conscientizando os estudantes desde o início da vida acadêmica com aulas teórico-práticas. O projeto
tem como objetivo explorar o conhecimento prévio dos professores sobre a RCP e avaliar a retenção de conhecimento
imediata e tardia de informações após a aula teórico-prática. A pesquisa será realizada em quatro instituições de ensino
fundamental e médio da rede pública de Maringá, a amostra será composta por 25-50 professores. Serão ministradas
aulas teórico-práticas, sendo aplicado três questionários para explorar o conhecimento, um pré-intervenção, um pós-
intervenção imediata  e por  último um pós-intervenção tardia.  Os dados coletados serão organizados em tabelas e
gráficos para análise. É esperado que os professores tenham um baixo nível de conhecimento sobre o tema e após a
intervenção terão uma assimilação e retenção básicas para o atendimento de um paciente com PCR. 

PALAVRAS-CHAVE:Leigos; massagem cardíaca;parada cardiorrespiratória; suporte básico de vida.

1 INTRODUÇÃO

A  Sociedade  Brasileira  de  Cardiologia  define  parada  cardiorrespiratória  (PCR)  como  a
interrupção súbita da atividade mecânica ventricular, útil e suficiente, e da respiração, porém ainda
mantendo atividade elétrica cerebral (TIMERMAN, 1996). Mesmo com os esforços em relação à
prevenção e ao atendimento dessas emergências, no Brasil estima-se 200.000 PCR ao ano, sendo
uma intercorrência muitas vezes inesperada e ocorrendo metade dos casos no ambiente extra-
hospitalar (GONZALEZ, 2013). Estudos sugerem que 20% a 30% dos eventos ocorram em locais
públicos como aeroportos e shoppings,  e 70% a 80% das PCRs extra-hospitalares ocorram em
casa,  sendo  que  aproximadamente  dois  terços  das  vitimas  não  possuem  histórico  de  doença
cardíaca (SWOR, 2003). As Manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) devem ser iniciadas
após o reconhecimento da PCR através da inconsciência, ausência de respiração e ausência de
pulso por leigos treinados, antes mesmo da chegada da equipe de suporte avançada, aumentando
assim a chance de sobrevida  e evitando sequelas  (CORRÊA,  2013).  Sabe-se que a  cada 100
pacientes que recebem RCP em ambiente não hospitalar, 6 recebem alta hospitalar e a cada minuto
de  retardo  para  o  tratamento,  a  probabilidade  de  sobrevida  diminui  em  torno  de  7%  a  10%
(SEMENSATO, 2011).

A idade média do primeiro infarto do miocárdio é de 65,8 anos para os homens e 70,4 anos
para  mulheres,  e  a  vida  desses  pacientes  dependem  da  resposta  inicial  das  pessoas  que
testemunham a PCR, sendo mais provável um membro da família em casa, porém uma pesquisa
realizada  com  familiares  dos  pacientes  cardíacos  revelou  que  apenas  2%  dos  entrevistados
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lembraram de ter recebido recomendações de realizar o treinamento em RCP por um profissional da
saúde (SWOR, 2003). 

De  acordo  com  estatísticas  americanas  20%  dos  casos  de  PCR  são  presenciados  por
crianças sem treinamento, esses dados levaram o Brasil e outros países a iniciarem campanhas de
capacitação de crianças e adolescentes, a Sociedade Brasileira de Cardiologia está disponibilizando
o  treinamento  “Ressuscitação  Cardiopulmonar  na  Escola”  nos  colégios  para  estudantes  e
professores (SBC/FUNCOR, 2000). Alunos do ensino fundamental podem ser instruídos a partir dos
11 anos de idade, por terem alcançado certo nível de maturidade para compreender a importância
da RCP e capacidade física  necessária  para  executar  as  compressões com a força  ideal  para
adultos  (JONES,  2007).  Além  disso,  o  acesso  precoce  a  informação  possibilita  o  reforço  da
importância  do  treinamento  ao  longo  da  vida  acadêmica  e  a  chance  de  transmissão  de
conhecimento para familiares dos alunos (CONNOLY, 2007).

A figura do professor de educação física ou de outra matéria que sejam instruídos, bem como
médicos  e  enfermeiros  com  certificados  de  curso  em  primeiros  socorros,  não  possuem  um
desempenho inferior durante o treinamento de alunos, além de existir  várias vantagens, como a
redução do custo do treinamento dos alunos, horários escolares correspondentes com o prática das
manobras, sendo um investimento a longo prazo para a escola, pois os professores com certificados
do curso de primeiro socorros podem repetir o treinamento para todos os alunos durante o período
acadêmico  (CUIJIPERS,  2016).  Existem  barreiras  para  o  aprendizado  da  RCP  para  adultos,
principalmente para a população com mais de 50 anos, o primeiro motivo citado em uma pesquisa
realizada no Canadá  foi  o tempo que leva para fazer o treinamento:  “eu não tenho tempo”  e o
segundo motivo para não realizar o curso de capacitação foi  “não é importante para mim, não me
importo”,  outros  autores  citam  o  medo  de  receber  a  responsabilidade  na  ocorrência  de  uma
emergência real,  por  terem a percepção de não serem capazes e medo de infecções (POTTS,
2006). Diante disto, este trabalho tem como objetivo aprimorar a capacidade técnica dos professores
e fazê-los mais confiantes quanto ao procedimento, bem como avaliar a capacidade de aprendizado
e retenção da técnica.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Serão selecionadas 4 escolas de ensino fundamental e médio da rede pública de Maringá
para participação no projeto, com um número total de 25 - 50 professores que se dispuserem a
participar. Serão utilizados materiais confeccionados pelos alunos do curso  de medicina baseado na
literatura atualizada - Diretrizes da American Heart Association (AHA), juntamente com os bonecos
infláveis de simulação disponibilizados pela UniCesumar. 

Os professores serão instruídos por estudantes do 1º ao 8º período do curso de medicina da
Universidade  Centro  Universitário  de  Maringá  –  UNICESUMAR,  previamente  capacitados  pelo
professor coordenador da Liga Acadêmica de Clínica Médica de Maringá.

Questionários contendo vinte e cinco perguntas sobre os assuntos abordados na aula teórico-
prática  serão  aplicados  pré-intervenção,  pós-intervenção  e  pós  intervenção  tardia  e  avalia  os
seguintes domínios:

1. Conhecimento geral
2. Sequência de procedimentos
3. Método correto de administração de cada componente
4. Ventilação
5. Compressão torácica
6. Uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA)
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O  questionário  utilizado  foi  disponibilizado  pelo  artigo  “Estudantes  de  Medicina  Ensinam
Ressuscitação Cardiopulmonar a Alunos do Fundamental”,  o  mesmo foi  testado com um grupo
piloto, estudantes de medicina voluntários e 202 alunos durante a pesquisa.

O  questionário  possui  duas  versões,  diferenciando  somente  a  ordem  das  perguntas,  o
primeiro  questionário  (versão  1)  será  aplicado  pré-intervenção  e  pós-intervenção  imediata,  o
segundo  questionário  (versão 2)  será  aplicado na pós-intervenção tardia,  um mês após a  aula
teórico-prática.

3 RESULTADOS ESPERADOS

É esperado que os professores capacitados tenham um nível  de conhecimento maior  ao
responder o questionário pós intervenção imediata, uma vez que grande parte deles provavelmente
não receberam orientações e capacitações prévias sobre RCP. Em relação ao segundo questionário
espera-se um resultado semelhante com o aplicado pós intervenção, uma vez que os professores
serão capacitados com aulas teórico-práticas, que possibilitam uma maior assimilação e retenção
das informações recebidas. 

Espera-se também resultados não discrepantes ao comparar a curva de aprendizagem entre
os professores,  uma vez que o nível  de instrução dos mesmos são equivalentes,  bem como o
publico com que trabalham (alunos de ensino fundamental e médio).
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