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RESUMO: Apesar de ser um tema de grande relevância não apenas na área da 

saúde, tendo em vista o grande número de pessoas que sofrem o agravo da parada 

cardiorrespiratória todos os anos, aproximadamente 212.000 mortes por ano, a 

prática da ressuscitação cardiopulmonar (RCP) ainda está restrita ao profissional de 

saúde, muitas pessoas ainda não sabem o que fazer diante de uma situação como 

essa o medo e a insegurança impedem o leigo de prestar ajuda. O objetivo desse 

trabalho é mostrar a importância do primeiro atendimento até a chegada do serviço 

de urgência e mudar o conceito da pessoa leiga quanto a execução de primeiros 

socorros. Será realizado através de uma pesquisa de campo, com orientações sobre 

a prática de RCP, a abordagem será de forma quantitativa onde será aplicado 

questionário com perguntas fechadas, pré e pós orientações. Com a pesquisa será 

demonstrado e ministrado o quanto é simples e importante a orientação e atuação 

do indivíduo inexperiente quanto a identificação da parada cardiorrespiratória e a 

aplicação das manobras. 

Palavras-chave: Parada Cardiorrespiratória; Restrita; Profissional; Leiga; Execução 

de primeiros socorros. 

__________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO: A Parada Cardíaca ou Parada Cardiorrespiratória (PCR) é 

representada pela interrupção súbita da circulação sistêmica, da atividade mecânica 

ventricular e ventilatória em indivíduos sem chances de óbito naquele momento 

(FERIANI, 2015). A Ressuscitação cardiopulmonar (RCP) pode restabelecer os 

corações que “pararam de repente” à atividade espontânea antes que o cérebro seja 

permanentemente lesado, ela corresponde a um conjunto de manobras com o 

objetivo de manter artificialmente um fluxo sanguíneo oxigenado aos órgãos vitais, 

com foco no cérebro e coração (FERIANI, 2015). Cabe ao profissional de 

atendimento de urgência e emergência realizar as manobras de RCP, porém quando 

ocorre um PCR até que o serviço de urgência chegue ao local dependerá de vários 

fatores, como: transito, distancia, entre outros (MARTINS, 2015). O atendimento da 

pessoa leiga iniciado precocemente aumenta a sobrevida e diminui as sequelas nas 

vítimas de parada cardiorrespiratória e, compreendem etapas que podem ser 

iniciadas fora do ambiente hospitalar por leigos devidamente capacitados e 



 
  
 

informados, revelando a fundamental importância da participação do leigo no 

reconhecimento da PCR (FERREIRA DF, 2001). Apesar de ser um tema de grande 

relevância não apenas na área de saúde, tendo em vista o número grande de 

pessoas que sofrem o agravo da parada cardiorrespiratória todos os anos, esse 

número chega a aproximadamente 400 mil mortes por ano (CUNHA, 2015). O impacto 

da parada cardiorrespiratória (PCR) representa para o país grande número de 

mortes por ano, muitas dessas vidas poderiam ter sido salvas se o socorro fosse 

realizado imediatamente no local pela pessoa que presenciou a PCR, enquanto o 

auxílio especializado estivesse a caminho (FERREIRA DF, 2001). Evidencia-se através 

de estudos que o quanto antes as vítimas em PCR receberem as manobras de RCP 

no caso da pessoa leiga, as compressões torácicas externas aumentam as chances 

de sobrevida (FERREIRA DF, 2001). 

OBJETIVO: Mostrar a importância do primeiro atendimento até a chegada do 

serviço de urgência e mudar o conceito da pessoa leiga quanto a execução de 

primeiros socorros. 

MÉTODO DE PESQUISA: Será realizado através de uma pesquisa de campo, com 

orientações sobre a prática de RCP Ressuscitação Cardiopulmonar, a abordagem 

será de forma quantitativa onde será aplicado questionário com perguntas fechadas, 

serão selecionados pessoas com idade mínima de 14 anos, ser morador (a) do 

município de São Sebastião e não poderá ser profissional da área da saúde. A 

amostra será de 30% da população geral de cada bairro selecionado. O trabalho 

será desenvolvido diretamente com a população da cidade de São Sebastião dos 

bairros de Boissucanga (região sul) Centro e Enseada (região norte), será 

organizado os manequins apropriados para o treinamento de ressuscitação 

cardiopulmonar, antes das informações e atividade prática que será desenvolvida 

com cada participante, eles responderão um questionário com sete perguntas 

simples referente ao assunto conforme anexo, após eles receberão instruções 

sobre: como identificar a PCR parada cardiorrespiratória, acionar o serviço de 

urgência e iniciar as manobras de SBV, o participante realizará a atividade prática no 

manequim para que possa compreender como é o correto e ficar mais seguro. Após 

as atividades práticas o participante receberá um folder explicativo. 

RESULTADOS ESPERADOS E APLICABILIDADE DA PESQUISA: Os resultados 

esperados são que, pessoas estejam preparadas para identificar uma parada 



 
  
 

cardiorrespiratória acionar o serviço de atendimento pré-hospitalar e iniciar as 

manobras de ressuscitação cardiopulmonar, assim ajudando a salvar vidas. 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS:  

Idade 

Grau de escolaridade: (   ) Primeiro Grau Completo, (   ) Primeiro Grau incompleto,    

(   ) Segundo Grau Completo, (   ) Segundo Grau Incompleto, (   ) Superior Completo, 

(   ) Superior Incompleto. 
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