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A importância do treinamento de Reanimação Cardiopulmonar para o leigo 

como ferramenta de prevenção da morte súbita. 

 

Resumo  

Este projeto tem como foco identificar a importância do treinamento de 

reanimação cardiopulmonar (RCP) aos leigos, a fim de identificar ferramentas 

preventivas da morte súbita.  Tendo como objetivo avaliar o grau de conhecimento 

de universitários não decorrentes de cursos da área da saúde, em relação à 

reanimação cardiopulmonar. Iremos realizar um processo de capacitação dos 

participantes, através de treinamento sobre os primeiros atendimentos á parada 

cardiorrespiratória (PCR), utilizando o protocolo de atendimento á PCR baseadas 

nas diretrizes de 2010 da American Heart Association (AHA), para leigos, com 

procedimentos realizados em boneco de primeiros socorros para melhor assimilação 

dos procedimentos. 

Juntamente com o treinamento iremos introduzir questionários pré e pós - 

treinamento para avaliar se houve mudança e assimilação dos procedimentos 

passados aos universitários. Esperamos que com o treinamento e o 

desenvolvimento deste projeto, o procedimento seja mais bem sucedido e realizado, 

diminuindo a incidência de morte súbita por desconhecer os procedimentos da RCP 

e aumentar o grau de conhecimento na reanimação cardiopulmonar.  

Palavras-chaves: Reanimação cardiopulmonar, treinamento, conhecimento, 

capacitação, morte súbita.  
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1. Introdução. 

 

 “A principal causa de morte fora dos hospitais é a falta de atendimento. A 

segunda é o socorro inadequado. As pessoas morrem porque ninguém faz nada e 

continuam morrendo porque alguém não capacitado resolveu fazer algo”. 

(BARREIRO, F. apud ROCHA, ALCANTARA, 2011, p.9) 

 Umas das principais causas de mortes anualmente no Brasil e no mundo 

estão relacionadas às doenças cardiovasculares, em sua maioria as cardiopatias 

isquêmicas. O índice de óbito em ambiente extra – hospitalar chegam a 80% quando 

não há um reconhecimento dos sinais, sintomas e da gravidade em que se encontra. 

Essa falta de conhecimento além de diminuir a chance de sobrevida da vítima, ela 

pode ocasionar o atraso do atendimento especializado. Com isso nota – se a 

importância do atendimento precoce e adequado da parada cardiorrespiratória 

(PCR), correspondente a um evento trágico antecipado o fim da vida (morte súbita). 

(PERGOLA; ARAUJO, 2009). 

 O atendimento a uma vítima de mal súbito ou trauma, é denominado de 

Suporte Básico de Vida (SBV). Esse atendimento visa à manutenção dos sinais 

vitais e à preservação da vida da vítima, além de evitar o agravamento de lesões 

existentes, até que uma equipe especializada possa assumir o atendimento. 

 Qualquer pessoa, sendo ela orientada com um treinamento de SBV, será 

capaz de agir corretamente perante a ocorrência de uma PCR contribuindo 

significativamente, porém é importante lembrar que isso não o torna um socorrista 

profissional. (ROCHA; ALCANTARA, 2011).  

 “Muitas situações emergenciais permeiam o cotidiano das pessoas e estas 

poderiam ser evitadas ou conduzidas de forma rápida e eficaz a fim de promover a 

recuperação da vítima” (NARDINO et al 2012).  

 Segundo os mesmos autores a falta de conhecimento da população em geral, 

em situações emergenciais, pode ocasionar inúmeros problemas. Condutas 

incorretas com a vítima, entre outras situações, podem agravar ainda mais o caso. 

 “Ocorre parada cardíaca quando o coração para de produzir um pulso efetivo 

e a circulação sanguínea. Pode ser ocasionada por um evento elétrico cardíaco 
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(arritmia) ou quando não existe nenhum ritmo cardíaco (assistolia)". (BRUNNER; 

SUDDARTH, 2011). 

A reanimação cardiopulmonar (RCP) fornece fluxo sanguíneo aos órgãos 

vitais até que a circulação efetiva possa ser restabelecida, de acordo com os 

mesmos autores. 

A agência norte americana American Heart Association (AHA) é a mais antiga 

e a maior empresa voluntária dedicada á luta contra as doenças cardiovasculares, 

com reconhecimento mundial. (PINEDA, 2013)  

Onde priorizam o treinamento de pessoas leigas para reconhecer e prestar os 

primeiros atendimentos em ambiente extra – hospitalar, assim como também 

estabelece diretrizes e elaboram protocolos para a realização de treinamentos dos 

mesmos, segundo a mesma autora.  

  

 Uma RCP bem-sucedida depende de uma sequência de 

procedimentos que pode ser sistematizada no conceito de corrente de 

sobrevivência. Esta corrente de sobrevivência é composta por elos que 

refletem em ações importantes a serem realizadas, cujos impactos na 

sobrevivência de uma vítima de PCR são grandes e que não podem ser 

considerados isoladamente, pois nenhuma destas atitudes sozinha pode 

reverter à maioria das PCRs. (ARQ BRAS CARDIOL, 2013 p.3). 
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2. Objetivos. 

 

O objetivo desse estudo será de avaliar o leigo sobre o conhecimento em realizar 

a RCP antes e após curso ministrado, conforme os procedimentos e diretrizes da 

AHA (American Heart Association) alterados em 2010. Podendo analisar a 

capacidade de realizar a reanimação cardiopulmonar de boa qualidade e com 

eficiência, evitando os índices de morte súbita. 
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3. Justificativa. 

 

Estudos revelam que o treinamento de indivíduos leigos pode elevar a 

probabilidade de um não profissional da área da saúde a realizar a RCP e aumentar 

a sobrevida de uma vítima que sofreu parada cardíaca.   

A participação da população leiga no atendimento à PCR configura fundamental 

importância, uma vez que grande parte delas ocorre em ambiente extra-hospitalar, 

como residências.  

Sendo assim, poderemos avaliar após o treinamento, o real conhecimento do 

leigo em realizar os procedimentos descritos acima e verificar qual a melhor forma 

de abordagem do tema com não profissionais da área da saúde.  
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4. Viabilidade. 

 

Este projeto se torna viável devido ao baixo custo e fornecimento de materiais 

pela faculdade, assim como o espaço para ministrar os treinamentos e aplicação dos 

testes ao aluno. Materiais fornecidos: boneco RESUSCI-ANNE corpo inteiro, 

prancha, ambu, colar cervical. Para que possamos melhor explanar o conteúdo do 

projeto.  
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5. Metodologia 

 

Este estudo terá um caráter descritivo exploratório e será submetido à 

apreciação do comitê de ética.  

A amostra compreenderá alunos universitários não decorrentes do curso da 

área da saúde, que concordarem em participar da pesquisa que sera realizada na 

Universidade Anhanguera de São Paulo – Unidade 3 Santo André. Primeira etapa: 

sera realizado uma avaliação teórica, através de instrumento teórico contendo 10 

questões sendo 8 questões fechadas e 2 questões abertas sendo depois pontuado 

conforme a escala de Likert. A seguir, os alunos participaram de um treinamento 

teórico e prático com duração de 20 minutos, envolvendo o conhecimento da 

situação de emergência, avaliação do nível de consciência, acionamento do serviço 

médico de emergência, avaliação da respiração, avaliação do pulso, compressões 

torácicas, seguindo o protocolo e diretrizes da AHA. Segunda etapa: Os alunos 

responderam novamente o mesmo instrumento teórico, para verificar o desempenho 

dos estudantes na 1º etapa para a 2º etapa após o treinamento fornecido.  

Instrumento de avaliação será elaborado parcialmente com base na 

referência do artigo O leigo e o suporte básico de vida. 

A escala de Likert consiste em um tipo de escala de resposta psicométrica 

usada comumente em questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de 

opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os respondentes 

especificam seu nível de concordância com uma afirmação. 
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6. Cronograma. 
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7. Resultados esperados. 

 

Esperamos que com este projeto, o profissional da área da saúde se atente ao 

processo de informação e conscientização da população leiga, destacando os 

aspectos prioritários para um bom atendimento em RCP, e que divulguem com mais 

clareza as informações necessárias de como se portar mediante situações de 

emergências e de como procurar os serviços de emergências especializados como, 

por exemplo: SAMU (192), Bombeiros (193), Polícia (190). 

Sempre lembrando que com a melhora do conhecimento do leigo à chance de 

uma boa maioria reverter o quadro de morte súbita, no ambiente extra - hospitalar já 

que sua incidência é maior conforme as literaturas mundiais.  
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