
EFETIVIDADE DE UMA INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE RESSUSCITAÇÃO 

CARDIOPULMONAR NO CONHECIMENTO, SATISFAÇÃO E AUTOEFICÁCIA DE 

ENFERMEIROS
Mroczinski, Ana L.¹; Gomes, Daniele P. 2; Garbuio, Danielle C. 3

¹Graduanda em enfermagem - UNICEP; 2 Mestranda - UFSCar; 3 Docente de enfermagem - UNICEP   

Estima-se que no Brasil ocorram cerca de 200 mil casos de parada cardiorrespiratória

(PCR) por ano, com ocorrência de aproximadamente metade dos casos no ambiente

intra-hospitalar1,2. A PCR consiste em uma abrupta interrupção dos batimentos

cardíacos com consequente perda da consciência e ausência de movimentos

respiratórios ou gasping e ausência de pulso carotídeo. Os enfermeiros devem estar

atualizados e capacitados quanto à identificação da PCR para que assim iniciem

rapidamente os primeiros atendimentos e a realização da reanimação cardiopulmonar

(RCP) proporcionando maior chance de sobrevida dos pacientes e garantindo-lhes

maior qualidade de vida3,4,5,6.
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- O estudo foi realizado em um hospital filantrópico da cidade de São Carlos e foram

convidados 80 enfermeiros;

- Os participantes receberam o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), um

questionário sociodemográfico e um questionário pré-teste;

- Após, foi ministrada uma capacitação teórica e uma simulação realística sobre um caso de

PCR e RCP;

- Em seguida, foi aplicado o questionário pós-teste e a escala de satisfação e autoconfiança

na aprendizagem;

- Foi estruturado um banco de dados do Microsoft Excel® e as análises estatísticas foram

realizadas pelo software IBM SPSS Statistics 22®, com nível de significância (α) de 5%.

OBJETIVOS

o objetivo dessa pesquisa foi avaliar a efetividade de uma capacitação teórica e prática em reanimação cardiopulmonar no conhecimento, satisfação e autoconfiança na aprendizagem de enfermeiros de um hospital terciário do interior paulista.

RESULTADOS

CONCLUSÕES

Podemos destacar que por se tratar de uma metodologia ativa,

o qual o próprio enfermeiro construiu seu conhecimento durante

a realização do estudo. Podemos concluir que a simulação

realística foi uma metodologia eficaz no aprendizado dos

enfermeiros que realizaram a intervenção educativa em RCP.

• Quanto aos resultados da

escala de satisfação e

autoconfiança na aprendizagem

a média geral obtida foi de 4,51

(DP=0,10). Todas as questões

da escala obtiveram média

maior que 4, assim podemos

concluir que os participantes

estavam satisfeitos com a

atividade educativa realizada e

que também sentiram-se

confiantes quanto ao

aprendizado que adquiriram.

METODOLOGIA

• 31 enfermeiros aceitaram e

participaram efetivamente da

pesquisa. A maioria dos

enfermeiros que participaram

da pesquisa, 90,32% (n=28),

eram do sexo feminino, a

média de idade dos

participantes foi de 33,93

anos (DP= 9,02), sendo que o

mais jovem possuía 22 anos

e o mais velho possuía 59

anos.

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar

a efetividade de uma capacitação

teórica e prática em reanimação

cardiopulmonar no conhecimento,

satisfação e autoconfiança na

aprendizagem de enfermeiros de um

hospital terciário do interior paulista.


