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RESUMO

Sem o atendimento imediato adequado, as pessoas que sofrem uma parada cardiorrespiratória (PCR) fora do hospital apresentam poucas 
chances de sobrevivência. Nesses casos, a velocidade do atendimento representa o fator mais importante para a sobrevida da vítima. Por isso, os 
leigos devem ser treinados para reconhecer a PCR e prestar socorro imediato, até a chegada do atendimento profissional definitivo. O Protocolo 
Mundial de Ressuscitação Cardiopulmonar 2015 cita cinco medidas que devem ser tomadas em caso de PCR extra-hospitalar, sendo que três delas 
cabem aos leigos: o reconhecimento da PCR, a chamada por socorro e o início imediato das compressões torácicas. Como parte do processo de 
educação em saúde para leigos, professores do curso de Enfermagem, juntamente com graduandos do sétimo período, promovem treinamento 
periódico no Campus universitário de uma universidade privada de Niterói. O objetivo do estudo foi avaliar o desenvolvimento de habilidades 
práticas de leigos após treinamento teórico-prático do Protocolo de Suporte Básico de Vida (BLS 2015). Metodologia: Pesquisa quantitativa, 
descritiva. Participaram do estudo 45 leigos voluntários. Para participação no estudo, os participantes foram solicitados a assinar o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendação da Portaria CNS no466 de 12/12/2012. Como recursos didáticos foram utilizados 
uma apresentação oral realizada pelos graduandos, com base em painel visual (banner) e demonstração prática da técnica em manequim de baixa 
fidelidade. Durante a atividade prática, os participantes realizaram as manobras do BLS no manequim. Os graduandos realizavam correções 
sempre que os participantes cometessem algum erro. Para a coleta de dados foi utilizado um instrumento estruturado tipo checklist para registro 
da sequência de passos do BLS realizada pelos participantes, de acordo com a seguinte classificação: adequado, inadequado e não realizado. A 
análise dos dados utilizou o teste t-pareado para determinação da média de acertos e do p-valor. Resultados e discussão: Na avaliação das 
habilidades práticas, 35,5% dos participantes apresentaram 100% de acertos na sequência do procedimento; 24,4% obtiveram acertos em dois 
passos, 13,3% apresentaram acertos em apenas um passo e 26,6% realizaram toda a sequência do Protocolo BLS 2015 de forma incorreta 
(p<0,05). O item que apresentou o maior índice de acertos foi o “reconhecimento da PCR” (68,8%) e o que apresentou o menor índice de acertos 
foi “chamar por socorro” (55,5%). A pesquisa indicou que o treinamento do Protocolo BLS 2015 demonstrou efeito positivo sobre a aprendizagem 
de leigos. Conclusão: O estudo sugere que o processo de Educação em Saúde para leigos tenha continuidade, de forma que estes recebam 
informação e treinamento no atendimento à vítima de PCR, aumentando as chances de sobrevivência das vítimas e tornando-se esta, uma prática 
rotineira desenvolvida pelos universitários para a 
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