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1. RESUMO 

Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) é um problema mundial de saúde 

pública. Os alunos do ensino médio podem ser uma população interessante para o 

treinamento de RCP, uma vez que os mesmos estão em um momento de 

consolidação de aprendizagem de diversos tipos de conhecimentos. Objetivo: 

Avaliar a efetividade de um programa de treinamento sobre Ressuscitação Cardio 

Pulmonar para alunos do médio. Método: Trata-se de uma pesquisa quantitativa, 

descritiva, longitudinal. Foi desenvolvida em uma escola privada da cidade de 

Jundiaí, SP, com 34 alunos do ensino médio. O programa de treinamento seguiu as 

recomendações para leigos publicada na Diretrizes da American Heart Association. 

O treinamento foi realizado na sala de aula, teve início com uma aula teórica com 

conceitos básicos sobre a PCR e a RCP. Esta atividade durou 25 minutos. Em 

seguida, foi realizada a simulação do atendimento à vítima de RCP. Na sequência, 

cada aluno fez a mesma simulação no manequim, sob supervisão da pesquisadora.  

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionário, adaptado de 

estudo anterior publicado por Ribeiro et al., que autorizou a utilização do instrumento 

de pesquisa. O questionário foi aplicado antes e ao final do treinamento. Resultados: 

Fizeram parte do estudo 20 (58,8%) alunas e 14 (41,2%) alunos do ensino médio. 

Verificou-se 11(32,35%) alunos estão no 1º ano do ensino médio, 10 (29,41%) no 2° 

ano e 13 (38,24%) no 3° ano. Ao verificar se o local de atendimento está seguro e 

verificar se a vítima responde ao ser chamada, antes do treinamento 6 (17,6%) dos 

alunos sabiam o procedimento, após o treinamento esse número aumentou para 28 

(82,3%). Em relação ao procedimento de pedir ajuda, antes do treinamento 11 

(32,5%) dos alunos sabiam a resposta, após o treinamento esse número aumentou 

para 27 (79,4%), dados estatisticamente significativos (qui quadrado). Conclusão: O 

programa de treinamento sobre RCP para alunos do médio mostrou-se efetivo. 

Considerando a importância do tema, sugere-se a realização de novos estudos na 

área, e uma possível incorporação do ensino sobre o suporte básico de vida como 

matéria na grade curricular das escolas. 

 

2. INTRODUÇÃO  

A  Sociedade  Brasileira  de  Cardiologia ressalta  que  a  parada cardiorrespiratória 

(PCR) é um problema mundial de saúde pública, e destaca a falta de estatísticas 
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robustas a este respeito não permite uma análise precisa da mortalidade e 

dimensão do problema, todavia, essa escassez de dados epidemiológicos sobre a 

PCR ocorre no mundo todo.
1 

No Brasil, estima-se que ocorram aproximadamente 

200.000 PCRs ao ano e metade dos casos acontecem fora do ambiente hospitalar, 

como residências, shopping centers, aeroportos, estádios, etc.
1 

A Política Nacional 

de Atenção às Urgências, do Ministério da Saúde, destaca que a PCR é 

responsável por 80% dos casos de morte súbita por doenças isquêmicas do 

coração
2
. Esses dados são relevantes considerando que as doenças 

cardiovasculares (DCV) são a causa de aproximadamente um terço dos óbitos no 

Brasil.
3  

A  importância da  RCP  é  determinada por  seu  impacto  epidemiológico 

e social, bem como pelo potencial de ocorrência na população economicamente 

ativa e possibilidade de utilização de diferentes estratégias preventivas.
4 

Estudo 

realizado junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Belo 

Horizonte envolveu 1.548 pessoas vítimas PCR e evidenciou que 37,7% tinha 

menos de 44 anos de idade.
5 

Apesar dos avanços nos últimos anos muitas mortes 

poderiam ser evitadas se pessoas leigas fossem treinadas para fazer realizar a 

ressuscitação cardiopulmonar (RCP), isso permitiria o atendimento imediato a uma 

vítima que sofreu PCR fora do ambiente hospitalar, o que é fundamental, pois “[...] 

a cada um minuto que uma vítima de PCR não recebe RCP, ela perde de 7 a 10% 

de chance de sobreviver.”
1
 

A American Heart Association (AHA) publica periodicamente as Diretrizes para 

RCP, e esta é a referência internacional para a técnica a ser realizada por 

profissionais da saúde e por pessoas leigas.
6 
A Diretriz da AHA detalhe as etapas da 

RCP que devem ser realizadas por leigos   fora   do   ambiente   hospitalar,   

contudo,   essas   pessoas   precisam   ser capacitadas, e isso reduz a mortalidade 

de vítimas de PCR, pois as manobras de RCP feitas por voluntários de maneira 

imediata garantem a preservação das funções cardíaca e cerebral.
7 

Desde  2004  a  

AHA  recomenda  que  as  escolas  americanas  insiram  no currículo escolar o 

suporte básico de vida (SBV). Assim sendo, muitos estados americanos e alguns 

países europeus vêm implementando na grade acadêmica do nível médio o 

treinamento em RCP, o que inclui o uso do desfibrilador externo automático (DEA), 

com destaque para a Noruega, onde desde o início da década de sessenta as 
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escolas promovem o ensino do SBV às crianças.
8 

Sobre o uso do DEA no Brasil, não 

existe uma lei federal, mas alguns estados e municípios obrigam estabelecimentos 

com circulação de muitas pessoas a manter um DEA em local de fácil acesso para 

uso. No município de São Paulo existe a lei nº 13.945, de 7 de janeiro de 2005, 

dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de aparelho desfibrilador externo 

automático em locais que  tenham concentração/circulação média diária de 1.500 ou 

mais pessoas.
9
 

Contudo, por motivos que não são objeto de discussão neste estudo, essa 

legislação não corresponde à realidade, são poucos os estabelecimentos que se 

adequaram à lei, que ainda não abrange todo o território estadual e federal, sendo 

assim, o foco desta pesquisa será o ensino da RCP sem o uso do DEA. De modo 

geral, o SBV contempla a RCP com uso do DEA, contudo, como descrito nas 

Diretrizes da AHA, a RCP pode ser realizada por leigo somente com as 

compressões torácicas e realização das demais etapas a serem cumpridas pelo 

socorrista, até a chegada de profissionais para o atendimento. O ensino da RCP 

escolas tem eficácia comprovada por estudos nacionais e internacionais. No Brasil, 

destaca-se o estudo realizado em Ribeirão Preto, SP, que envolveu 147 alunos de 

ensino fundamental de uma escola pública
10

, e a pesquisa realizada em Maceió, 

AL, com 60 estudantes do ensino médio
11

, e ambos estudos nacionais constataram 

a  eficácia do método de ensino da RCP  aos escolares, enfatizando em suas 

conclusões que é necessária a incorporação deste ensino na grade curricular das 

escolas públicas e privadas em todo país. 
10, 11 

Estudo realizado no Reino Unido com 

o objetivo de definir a idade mais adequada para o ensino da RCP envolveu 157 

escolares de 9 a 14 anos de idade, a pesquisa evidenciou que os estudantes acima 

de 13 anos de idade se mostraram mais aptos para a aprendizagem de RCP, e 

destacou que esse grupo obtém uma taxa de sucesso do aprendizado semelhante 

ao dos adultos.
12 

Em Barcelona, Espanha, estudo envolvendo 1.501 alunos do 

ensino médio também evidenciou a eficácia do ensino da RCP aos escolares. Esta 

pesquisa espanhola avaliou  a  retenção  do  aprendizado após  um  ano  do  

treinamento, e constatou que 42% dos alunos apresentaram aproveitamento 

satisfatório dos conhecimentos sobre RCP, considerado um excelente resultado 

para esta população.
13
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No contexto da eficácia da técnica, estudo comparando o curso teórico e o teórico-

prático de SBV conclui que o treinamento teórico não foi capaz de produzir RCP de 

boa qualidade, o curso teórico-prático promove melhor aprendizado, com destaque 

para a adequada compressão do tórax para a RCP.
14

 Sendo assim, evidencia-se na 

literatura científica que treinamento de pessoas leigas para realizar a RCP pode 

contribuir para diminuição da mortalidade de vítimas de PCR, e estudos 

semelhantes demonstraram que os adolescentes demonstram grande interesse por 

este aprendizado
8,10-13

, sendo assim, a escassez de pesquisas nacionais na área 

instigaram os pesquisadores a produzir este projeto na cidade de Jundiaí. 

3.       OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Este estudo tem como objetivo geral avaliar a efetividade de um programa de 

treinamento sobre RCP para alunos do médio. 

3.2 Objetivos específicos 

Os objetivos específicos deste estudo são: 

o Avaliar o conhecimento dos alunos sobre RCP antes do treinamento; 

o Mensurar   a   retenção   dos   conhecimentos   sobre   RCP   após   o 

treinamento. 

4.       METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

Local da pesquisa: O estudo está sendo desenvolvido em uma escola privada da 

cidade de Jundiaí, SP, Brasil. O colégio selecionado para realização do estudo 

por se tratarem de uma das instituições onde o UniAnchieta desenvolve atividades 

de saúde do escolar e recentemente apresentaram a demanda para ações 

relacionadas a primeiros socorros, o que propiciou o desenvolvimento deste projeto 

que já teve aprovação. Foram sujeitos da pesquisa todos os alunos do primeiro e 

segundo ano do ensino médio que se enquadrem nos critérios de inclusão da 

pesquisa. A amostra desse estudo foi composta por 16 alunos, o convite para a 

participação da pesquisa foi feita para todos os alunos do ensino médio da escola. 

No início do estudo a pesquisadora apresentou o projeto aos alunos, detalhando as 

atividades a serem realizadas e os questionários a serem aplicados. Ao final dessa 

apresentação a pesquisadora entregou a cada aluno o termo de consentimento livre 

e esclarecido, e retornou no dia seguinte para receber o documento. A participação 

no estudo foi voluntária, contudo, como os alunos tem idade entre 13 e 17 anos, só 
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pode participar o aluno que entregou ao pesquisador o TCLE assinado pelo pai ou 

responsável. O TCLE foi feito duas vias, sendo que uma via foi arquivada pelo 

pesquisador e a outra foi entregue ao sujeito da pesquisa. 

Seguindo  cronograma  definido  junto  à  diretoria  da  escola,  na  semana seguinte 

houve o início do treinamento de RCP e o desenvolvimento da pesquisa. Foi 

garantido o anonimato da instituição e das pessoas envolvidas no estudo, e 

resguardada a privacidade e demais direitos dos sujeitos em todas as atividades 

de intervenção, coleta de dados e publicação dos resultados da pesquisa, que terá 

início somente após aprovação deste projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro Universitário Padre Anchieta. Os Critérios de inclusão foram: Interesse em 

participar voluntariamente do estudo, confirmando o aceite por meio da assinatura 

do termo de consentimento livre e esclarecido. Os critérios de exclusão foram: 

Participação em qualquer aula ou treinamento sobre RCP no período igual ou inferior 

a dois ano. O programa de treinamento seguiu as recomendações para o ensino da 

RCP a leigos publicada na Diretrizes da American Heart Association.
6 

O treinamento 

foi realizado por um dos pesquisadores, na sala de aula dos alunos, e se iniciará 

com uma aula teórica utilizando um projetor de slides e recursos audiovisuais para 

ensinar os conceitos básicos sobre a PCR e a RCP, bem como apresentar a técnica 

da RCP. Esta atividade dura de 20 a 25 minutos. Em seguida, utilizando um 

manequim próprio para treinamentos deste tipo, a pesquisadora faz uma simulação 

do atendimento à vítima de RCP. Na sequência, cada aluno fez a mesma simulação 

de RCP no manequim, sob supervisão da pesquisadora que ajudou os alunos e 

corrigiu as técnicas incorretas, encorajando-os a superar as dificuldades e alcançar 

os objetivos do treinamento. Esta etapa prática teve duração aproximada de uma 

hora. Toda esta etapa do programa de treinamento foi acompanhada por uma 

professora da escola, que   auxiliou a pesquisadora na organização dos alunos e 

realização da prática. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário, 

adaptado de estudo anterior publicado por Ribeiro et al.
10

, que autorizou a utilização 

do instrumento de pesquisa. O questionário será aplicado pelo próprio pesquisador, 

na sala de aula dos sujeitos da pesquisa, em três momentos: 1º: antes da 

realização do treinamento, no mesmo dia da atividade, imediatamente antes de 

iniciar; 2º: ao final do treinamento, imediatamente após seu término; 3º: seis meses 

após a realização do treinamento. Nesse momento foi realizada a 1°e 2°coleta. 



 

6 
 

5. RESULTADOS 

Fizeram parte do estudo, 16 alunos do ensino médio, sendo 5 (31,25%) do primeiro 

ano, 6 (37,5%) do segundo ano e 5 (31,25%) do terceiro ano. Em relação ao 

conhecimento dos alunos sobre a RCP, observa-se uma melhora em 15 itens dos 17. 

Os dados demostram uma efetividade satisfatória na realização do treinamento de 

RCP aos alunos do ensino médio.  

Tabela 1: Distribuição dos acertos nas questões de RCP antes e após 

Treinamento. Jundiaí. 2015. 

           
 Antes Depois 

Certo Errado Não respondeu Certo Errado 
N % N % N % N % N % 

Importancia de estudar RCP 12 75,00% 4 25,00%   14 87,50% 2 12,50% 
Primeiro passo atendimento 5 31,25% 11 68,75%   11 68,75% 5 31,25% 
Segundo passo atendimento 3 18,75% 13 81,25%   11 68,75% 5 31,25% 

Ultimo passo atendimento 7 43,75% 9 56,25%   13 81,25% 3 18,75% 
Telefone 8 50,00% 8 50,00%   16 100,00% 0 0,00% 
Conduta ao ligar na emergencia 15 93,75% 1 6,25%   12 75,00% 4 25,00% 
O que fazer para pedir ajuda 8 50,00% 8 50,00%   15 93,75% 1 6,25% 
O que fazer com pessoa 

incosciente 

4 25,00% 11 68,75% 1 6,25% 7 43,75% 9 56,25% 

Verificação da respiração 10 62,50% 5 31,25% 1 6,25% 16 100,00% 0 0,00% 
Conduta com vitima que não 

respira 

9 56,25% 5 31,25% 2 12,50% 16 100,00% 0 0,00% 
Posição correta 6 37,50% 9 56,25% 1 6,25% 9 56,25% 7 43,75% 

Local das compressões torácicas 14 87,50% 1 6,25% 1 6,25% 16 100,00% 0 0,00% 
Como compressões devem ser 

realizadas 

8 50,00% 7 43,75% 1 6,25% 14 87,50% 2 12,50% 
Quantidade de compressões 1 6,25% 13 81,25% 2 12,50% 4 25,00% 12 75,00% 

Função das compressões 6 37,50% 9 56,25% 1 6,25% 8 50,00% 8 50,00% 
Sequencia correta 11 68,75% 4 25,00% 1 6,25% 14 87,50% 2 12,50% 
O que fazer depois da ajuda 14 87,50% 2 12,50%   14 87,50% 2 12,50% 

           

 

Os dados iniciais demonstram um resultado satisfatório na retenção desse 

conhecimento. Fato que pode direcionar uma reflexão na escola sobre a adoção do 

ensino de RCP nas escolas. A adoção do ensino de RCP no currículo escolar, 

está baseado no fato de que crianças e adolescentes instruídos em RCP estão 

mais propensos a discutir o treinamento com outras pessoas, como os irmãos, 

amigos e outros membros da família, levando a um  aumento da conscientização 

sobre o suporte básico de vida15. 

Em estudo desenvolvido em uma escola da rede pública estadual e em uma escola 

da rede privada, localizadas na cidade de Maceió-AL, teve como objetivo avaliar e 

comparar o conhecimento prévio e o grau de aprendizado imediato e tardio, entre 

estudantes do segundo ano do ensino médio de uma escola da rede pública e outra 

da rede privada, após capacitação em SBV e o uso do DEA. Verificou-se um 

aprendizado elevado dos alunos do segundo ano do nível médio de escolas das 

redes pública e privada, imediatamente após receberem o curso de suporte básico 
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de  vida.  Esse  conhecimento ao  ser  avaliado  após  seis  meses  da  capacitação 

apresentou um  grau  satisfatório de  proficiência.   Os  alunos da  escola provada 

tiveram destaque nos resultados
16

. Esses dados colaboram com  os  achados 

parciais desse estudo, que observou uma retenção significativa dos conhecimentos 

de RCP após treinamento. Os alunos demonstraram interesse em querer aprender 

as manobras cardiorrespiratórias, já que os mesmos eram voluntários, com isso, 

despertou a disposição dos alunos. O presente estudo demonstrou que os alunos do 

ensino médio de uma escola privada tinham conhecimento insuficiente sobre SBV e 

que, além de incompletos alguns são incorretos, podendo comprometer o socorro 

prestado Portanto, fica claro que os leigos devem ter treinamentos adequados para 

a execução do SBV e que os alunos de ensino médio são multiplicadores, já que os 

mesmo irão passar para familiares, amigos e colegas o que foi aprendido sobre a 

RCP 7. 

Com os resultados obtidos os alunos apresentaram taxas elevadas de aprendizado 

após o treinamento teorico-prático, no qual ao verificar se o local de atendimento 

está seguro e verificar se a vítima responde ao ser chamada houve um aumento 

satisfatório. Esse trabalho abre uma discussão para o tema, pois considerando 

que a maior parte dos indivíduos que sofrem uma PCR, são acometidas fora do 

âmbito hospitalar, um aumento de indivíduos leigos, treinados, pode aumentar a 

sobrevida desses indivíduos acometidos com PCR. A prática de treinamento de 

RCP, deveria ser  estimulada  dentro  das  instituições  de  ensino.  Essa  estratégia  

deve  ser repensada como uma ferramenta coletiva de assegurar uma melhor 

sobrevida dos acometidos. Nesse cenário, o papel do enfermeiro é essencial, pois o 

mesmo é um dos protagonistas da educação em saúde, tendo habilidades e 

competências para atuar nesse cenário de treinamento dos estudantes. Fornecer 

essas informações aos adolescentes no ambiente escolar significa estimular a 

formação de indivíduos autônomos, solidários e preparados para contribuir com a 

sociedade. Portanto, é de extrema importância o ensino de prática do SBV para os 

estudantes e uma possível incorporação na grade curricular do ensino médio nas 

escolas. Nesse contexto, as parcerias do setor educação com a saúde são 

fundamentais, visto que o profissional de saúde pode atuar de forma intensiva no 

treinamento dos escolares. A atuação do enfermeiro como educador é fundamental 

para o exercício da cidadania, que, através da informação em saúde, permite a 
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escolha de intervir ou não e a tomada de decisão. A escola já não significa 

somente um espaço de aprendizagem teórica, mas um ambiente para construtivas 

vivências emocionais e sociais, tornando-se permeável às abordagens das mais 

diversas áreas de conhecimento. Assim, a escola tem uma função social e política 

direcionada para a transformação da sociedade a partir dos alunos, relacionada ao 

exercício da cidadania, ao acesso às oportunidades de desenvolvimento e de 

aprendizagem e às ações de promoção da saúde, em que a participação do 

profissional enfermeiro é relevante. Reforça-se, ainda, que favorecer a participação 

juvenil é uma estratégia eficaz de promoção da saúde, pois possibilita aos jovens 

tornarem-se promotores da transformação   social,   sendo   tanto   os   

adolescentes   quanto   o   setor   saúde beneficiados por esse processo, além da 

comunidade local como a sociedade 17. 

A  realidade  brasileira  apresenta  um  número  inexpressivo  de  escolas  de ensino 

fundamental e médio que possuem o enfermeiro em suas dependências. Nos casos 

que existe essa atuação efetiva, normalmente temos a escola privada. No âmbito 

público, observa-se que a atenção primária dos municípios tentam realizar ações 

voltadas para a saúde do escolar, através de seus programas, porém essa 

experiência ainda não é aprofundada. Existe muita demanda e poucos recursos. 

Sendo assim faz-se necessário a melhoraria da parceria entre a educação e saúde, 

para que esses tipos de atividades educativas em saúde possam fazer parte efetiva 

da formação dos estudantes e consequentemente, melhorar a situação de saúde de 

nossa população.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível verificar que os alunos apresentaram um conhecimento prévio pequeno 

sobre  SBV,  mas  que, após  capacitação teórico-prática os  estudantes, 

apresentaram aumento considerável deste conhecimento. Novas discussões sobre o 

tema é necessário, para que se fortaleça a construção de estratégias que atendam a 

essa demanda. 
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