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O CONHECIMENTO DO CUIDADOR DE IDOSOS SOBRE O SUPORTE BÁSICO 
DE VIDA FRENTE À PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA 
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BORGES, C.2 

 
RESUMO 

 
De acordo com a American Heart Association, 330 mil mortes ocorrem por parada 
cardíaca súbita, antes da chegada do paciente ao hospital, sendo a faixa etária com 
maior incidência acima  dos 65 anos. Considerando que no Brasil o cuidador de 
idosos é reconhecido profissionalmente e que vários idosos dependem da ajuda e 
passam a maior parte do tempo com esse profissional, é importante orientá-lo para o 
reconhecimento dos sinais da parada cardiorrespiratória (PCR) e, a  partir disto, 
empregar a corrente de sobrevivência, realizar a reanimação cardiopulmonar (RCP) 
– suporte básico de vida (SBV) – para proporcionar alguma perfusão tecidual até 
que o suporte  avançado chegue para assumir a RCP. O objetivo deste estudo é 
avaliar o conhecimento do cuidador de idosos sobre o suporte básico de vida frente 
à PCR, treiná-los para o SBV no adulto, e por final medir esse conhecimento, pré e 
pós-treinamento.  Desse modo, espera-se que em uma situação real, frente uma 
possível PCR, o cuidador de idosos consiga desempenhar a corrente de 
sobrevivência; e que ele seja multiplicador de seu conhecimento. Para coleta de 
dados,  foram   utilizados  dois  questionários,  sendo  que  entre  a  aplicação  dos 
mesmos, foi realizada a instrução do SBV. Assim, comparou-se o conhecimento que 
o cuidador de idosos detinha, e o  conhecimento absorvido após a instrução. Os 
resultados mostraram que os cuidadores de idosos  não possuíam conhecimento 
suficiente para empregar o SBV, porém após o treinamento ocorreu um aprendizado 
significativo, independente do nível de escolaridade, e estão aptos a empregarem a 
corrente de sobrevivência. 

 
Palavras-chave: Corrente de sobrevivência. Cuidador de idosos. Parada 
cardiorrespiratória. Suporte básico de vida. Reanimação Cardiopulmonar. 

 
 
 
ABSTRACT 

 
According to the American Heart Association, 330000 deaths occur due to sudden 
cardiac arrest before the arrival of the patient to hospital, where the highest incidence 
among those aged over 65. Whereas in Brazil the elderly caretaker is professionally 
recognized and that many elderly people depend on aid and spend most of their time 
with this professional, it is important to guide them how  to recognize the signs of 
cardiopulmonary arrest (CPA) and, from this, employ the chain of survival, put into 
practice cardiopulmonary resuscitation (CPR) - basic life support (BLS) - to provide 
some tissue perfusion until the advanced support arrives to take over CPR. This 
study  aimed to  assess the knowledge  of caretakers of elderly on the basic life 
support against the CPA, train them for BLS in adults, and ultimately measure the 
knowledge, pre-and post-training. Thus it is expected that in a real situation, facing a 
possible CPA, caretakers of elderly succeeded in perform the chain of survival, and it 
is  multiplying  its  knowledge. To  collect  data  we  used  two  questionnaires,  and 
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between the  applications  of  these  procedures  was  conducted  investigating  the 
BLS. So  we  compared  the  knowledge  that  the  elderly  caretaker  came,  and  the 
knowledge absorbed after instruction. Results showed that caretakers of elderly did 
not have enough knowledge to employ  the  BLS,  but after training there  was  a 
significant learning, regardless of educational level, and are able to employ the chain 
of survival. 

 
Keywords: Basic life support. Cardiopulmonary arrest. Cardiopulmonary 
resuscitation. Caretaker of elderly. Chain of survival. 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 

Segundo o manual de PHTLS – Prehospital Trauma Life Support – (NAEMT, 
 

2007), no ano de 2002 nos Estados Unidos (EUA), o número de mortes por doenças 

cardíacas chegou a aproximadamente 697 mil; destes, 82,7% na faixa etária maior 

que 65 anos (idosos).  Atualmente, de acordo com a American Heart Association 

(AHA), 2,2 milhões de pessoas, nos EUA, estão vivendo com algum tipo de arritmia 

cardíaca; e as estimativas são de que, a cada  ano, 330 mil mortes ocorrem por 

Parada Cardíaca Súbita (PCS) – devido à doença cardíaca  coronariana (DCC) – 

antes da chegada do paciente ao hospital. 

Esses números são equivalentes para a realidade brasileira; em resposta o 

Ministério da Saúde (MS), através da Portaria GM/MS Nº 2.420, de 9 de novembro 

de 2004, constituiu-se um  Grupo Técnico para avaliação e elaboração estratégias 

intervencionistas a serem utilizadas na  abordagem da morte súbita, considerando 

que  “as  doenças  isquêmicas  do  coração  são  responsáveis  por  até  80%  dos 

episódios de morte súbita” no Brasil. 

Devido  ao  grande  número  de  óbitos  antes  da  chegada  da  vítima  ao 

tratamento, foi necessário estabelecer uma linguagem comum para os profissionais 

de saúde, no atendimento a  Parada Cardiorrespiratória (PCR). Para isso, foram 

desenvolvidos e aprimorados protocolos, como o Suporte Básico de Vida (SBV), em 

que o profissional de saúde além de prover o conhecimento  para si, também é 

capacitado  para  ser  multiplicador  desse  conhecimento  para  leigos,  desta  forma 

orientando-os para o reconhecimento e ação rápida diante de tal urgência. 

Com as ações definidas, o socorrista, tanto profissional da área de saúde 

quanto  leigo,  é  capaz  de  manter  a  perfusão  tecidual,  através  da  Reanimação 

Cardiopulmonar (RCP), numa tentativa de prevenir possíveis lesões e agravos para 

a vítima; proporcionando assim condições  mínimas, básicas e importantes para a 



Revista F@pciência, Apucarana – PR, ISSN 1984-2333, v.8, n.12 p.114 – 131, 2011  116 
 

 

chegada da equipe de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), geralmente uma equipe 

de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (SAVC). Conforme AHA (2005; 2006) 

“uma RCP de boa  qualidade melhora as chances de sobrevivência da vítima. No 

entanto, a RCP eficaz deve ser realizada antes, durante e, muitas vezes, depois da 

intervenção do SAVC”; ou seja, para garantir o atendimento avançado, e na tentativa 

de  prevenir  agravos  à  vítima  de  PCR,  é  necessário  empregar  o  SBV,  o  mais 

precocemente,  através  de  uma  abordagem  rápida  e  precisa  juntamente  com  a 

técnica segura e eficiente. 

Considerando que no Brasil o Cuidador de Idosos é reconhecido 

profissionalmente (segundo o Ministério do Trabalho e do Emprego) e que vários 

idosos dependem da ajuda e passam a maior parte do tempo com esse profissional 

(BRASIL, 2008), é importante orientá-lo para o reconhecimento dos sinais da PCR e, 

a partir disto, à tomada de conduta. Para este fim, este trabalho tem como objetivo 

avaliar o conhecimento do Cuidador de  Idosos em relação ao SBV frente a PCR; 

nesse sentido é necessário identificar o perfil do  cuidador, identificar as principais 

dificuldades na prestação do socorro e promover o treinamento desses cuidadores 

para  o  SBV  em  adultos.  Assim  espera-se  que,  frente  a  uma  possível  PCR,  o 

cuidador consiga rapidamente avaliar a situação, solicitar o socorro e agir para 

minimizar ou  prevenir os danos ocasionados pela PCR. Além de tudo, o cuidador 

treinado serve como  multiplicador de seu conhecimento, beneficiando um número 

maior de pessoas. 

 
 
METODOLOGIA 

 
 
 

A metodologia  utilizada,  para  o  delineamento  do  estudo,  é  de  natureza 

quantitativa; e,  por meio de comparações e interpretações, foi possível realizar os 

diagnósticos  pertinentes. Para   obtenção  dos dados  foram utilizados  dois 

questionários (elaborados pelo autor, fundamentado sob o guia de SBV da AHA) que 

avaliaram o conhecimento da  população pesquisada em relação ao tema. Ambos 

contêm as mesmas  questões  (1 questão subjetiva,  para identificação  dos 

entrevistados;  e 11 questões objetivas de  múltipla escolha);  porém foram 

organizados em duas etapas: um pré-teste e um pós-teste. Para avaliar a média de 

acertos ou aproveitamento (referentes ao Gráfico 14 e Tabela 1), foram utilizadas 8 

questões do questionário, que correspondem à proporção de “100%” para o cálculo 
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das respectivas porcentagens. Entre os questionários (pré e pós-teste), foi realizado 

o treinamento sobre SBV no adulto aos entrevistados, de acordo com a metodologia 

da AHA (materiais emprestados gentilmente pelo SAMU 192 – Apucarana). 

O local para estudos é no município de Apucarana – PR; segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a população estimada de Apucarana é 

de 121.290 habitantes.  Apucarana conta com 38 equipes da Estratégia Saúde da 

Família (ESF), que engloba Unidades Básicas de Saúde (UBS) e unidades de apoio, 

como o Programa Saúde da Família (PSF) e Núcleo de Apoio à Saúde da Família 

(NASF); um Pronto-Atendimento Municipal (PAM); o Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU 192); e dois hospitais conveniados ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), que oferecem plantão 24 horas com atendimento médico, centros cirúrgicos 

e algumas especialidades. 

O cenário para realização da pesquisa foi o Lar São Vicente de Paulo de 

Apucarana,   que   funciona  como  asilo,  acolhendo  os  idosos  desamparados  e 

prestando-lhes atendimento. Esta instituição possui capacidade para 95 internos, e 

atualmente abriga 90 internos; conta com uma equipe de 27 cuidadores de idosos; 

destes, 08 são auxiliares e técnicos de enfermagem e 01 enfermeira que coordena o 

serviço de enfermagem e também é assistencialista. 

O público alvo da pesquisa foi o de cuidadores de idosos (profissionais leigos 

e profissionais da área da enfermagem) do Lar São Vicente de Paulo de Apucarana. 

 
 
RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 
 

Da população de 27 cuidadores, 15 cuidadores participaram do treinamento 

e  responderam os questionários; 1 indivíduo desistiu do treinamento. Totalizando 

uma amostra de 14 indivíduos, que representam aproximadamente 52% do total de 

cuidadores. Os outros cuidadores não participaram desta pesquisa e do treinamento 

em SBV no adulto, para que o andamento das atividades da instituição não fosse 

comprometido. 

Desta amostra, com 14 indivíduos, 42,85% (6 indivíduos) são profissionais 

da área de enfermagem; e 57,15% (8 indivíduos) são cuidadores que não pertencem 

à área da saúde (leigos), como demonstrado no Gráfico 1: 
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Gráfico 1 - Perfil dos cuidadores de idosos quanto a ocupação 

 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
 

São do sexo feminino 71,43% (10 indivíduos), e do sexo masculino 28, 57% 

(4 indivíduos), conforme exposto no Gráfico 2: 
 

 
 

Gráfico 2 - perfil dos cuidadores de idosos quanto ao sexo 
 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
 

Estes dados demonstram a prevalência da mulher na área de enfermagem e 

na arte do cuidar; como afirma Neves (2006), que, em 1993 na área da enfermagem 

84% dos profissionais eram mulheres. Pela observação do autor deste estudo, no 

momento  do   treinamento  para  SBV,  durante  a  realização  das  manobras  de 

reanimação, tanto homens quanto mulheres desempenharam os procedimentos com 

eficiência ao empregarem a técnica correta. 

Quanto  ao  nível  de  instrução,  35,7%  (5  indivíduos)  possuem  ensino 

fundamental  incompleto; 7,15% (1 indivíduo) possui ensino fundamental completo; 
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50% (7 indivíduos) possuem ensino médio completo; e 7,15% (1 indivíduo) possui 

ensino superior completo; como pode ser ilustrado através do Gráfico 3: 
 

 
 

Gráfico 3 - perfil dos cuidadores de idosos quanto ao grau de instrução. 
 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
 

No entanto, mesmo que haja diferença entre os profissionais cuidadores de 

idosos, com níveis de instrução variando desde o ensino fundamental até o ensino 

superior, esta condição não representa empecílio para o aprendizado, conforme será 

demonstrado com as explanações seguintes. 

Depois de avaliados e tabulados os dados do pré-teste, foi evidenciado que o 

conhecimento cujo cuidador de idosos (profissional leigo e profissional da área da 

enfermagem)  trazia  consigo,  para  o  atendimento  de  uma  vítima  em  PCR,  era 

desatualizado,  desordenado  ou  confuso.  Esta  informação  está  corroborada  de 

acordo com a tabela e gráficos a seguir. 

O número de respostas corretas, no questionário de pré-teste, foi 

insatisfatório ou baixo; tanto da parte dos cuidadores leigos, apenas 2,25 respostas 

corretas (28,13%), quanto dos cuidadores profissionais de enfermagem, apenas 3,5 

respostas  corretas   (43,75%);  embora  estes  tenham  obtido  um  desempenho 

discretamente maior no pré-teste em relação aos cuidadores leigos, de acordo com 

a Tabela 1. No entanto, este desempenho ligeiramente elevado é esperado, pelas 

características próprias da formação profissional dos cuidadores de idosos da área 

da enfermagem. 



Fase Média  Variação 
Pré-teste 28,13% (2,25 acertos)  12,5% (1 acerto) – 62,5% (5 acertos) 
Pós-teste 75% (6 acertos)  62,5% (5 acertos) – 100% (8 acertos) 

 Profissionais de Enfermagem 

Fase Média  Variação 
Pré-teste 43,75% (3,5 acertos)  25% (2 acertos) – 62,5% (5 acertos) 
Pós-teste 89,63% (7,17 acertos)  75% (6 acertos) – 100% (8 acertos) 
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Tabela 1 - Número de acertos de acordo com a ocupação. 

Profissionais Leigos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pelo autor. 
 
 
 

Depois de realizado o treinamento sobre o SBV, foi observado um expressivo 

aumento nos  índices de acertos no pós-teste, englobando todos os profissionais 

cuidadores (6 acertos – em 8 – para os cuidadores leigos, e 7,17 acertos – em 8 – 

para os cuidadores profissionais de enfermagem), conforme elucidado na Tabela1. 

Constata-se também que os profissionais de enfermagem mantiveram sua discreta 

elevação nos índices. Contudo é notório que o  conhecimento sobre o SBV e a 

corrente de sobrevivência foi absorvido de forma semelhante e niveladamente para 

os  dois  tipos  de  profissionais.  Este  dado  é  positivo  e  demonstra  que  não  é 

necessário possuir algum nível de formação na área da saúde para aprender e 

empregar o SBV, basta apenas que exista o treinamento. 

Os  gráficos  e  as  explanações  adiante  demonstram  e  comprovam  que, 

embora haja diferença entre as ocupações e nível de instrução, após o treinamento 

sobre SBV, praticamente, todos os cuidadores de idosos avaliados são capazes de 

empregarem a corrente de sobrevivência de modo sistematizado de acordo com o 

protocolo da AHA. 

Quando questionados se se sentiam preparados para prestar o atendimento 

a uma  vítima  em  PCR, como expresso através do Gráfico 4, anteriormente ao 

treinamento de SBV 64,29% afirmaram que “sim”. Entretanto, o desempenho baixo 

obtido no pré-teste demonstra que não possuíam conhecimento suficiente para essa 

finalidade. Depois de treinados, 100% (no  pós-teste), afirmaram que “sim”, sendo 

que neste momento, levando em consideração o aprendizado adquirido, é possível 

afirmar que esses cuidadores possuem condições para empregar os primeiros elos 

da corrente de sobrevivência. 
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Gráfico 4 - auto-avaliação do cuidador de idosos para o SBV 

 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
 

A AHA (2006, 2008) preconiza que tanto a vítima quanto o socorrista devem 

estar em  local  seguro  para a realização  da  RCP;  preconiza  também o uso de 

precauções padrão para segurança do socorrista. No entanto, em relação à RCP em 

um familiar “o risco de uma infecção  não é uma preocupação que os impeça de 

aplicar a RCP”. Após a avaliação rápida da segurança  do local, o socorrista deve 

iniciar a corrente de sobrevivência preconizada pela AHA, cujo seu primeiro elo, no 

atendimento ao adulto, é o Acesso Rápido, ou seja, a solicitação da ajuda (através 

do número nacional gratuíto 192, de acordo com o Ministério da Saúde, em sua 

Política  Nacional  de  Atenção  às  Urgências  –  2006).  Dessa  forma,  é  capaz  de 

repassar à Central de Regulação Médica qual a situação de risco no local, para que 

a Central de Regulação acione os recursos necessários (BRASIL, 2006). 

Ao serem questionados sobre a prioridade dentro da conduta a ser tomada 

ao deparar-se com um indivíduo inconsciente, no pré-teste 42,86% apontaram que 

iniciariam a RCP imediatamente, e 35,72% apontaram que acionariam o serviço de 

emergência primeiramente. Após o treinamento, 92,86% apontaram que avaliariam 

rapidamente a segurança do local e da vítima  antes de contactar o serviço de 

emergência, como exposto no Gráfico 5: 
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Gráfico 5 - prioridade ao identificar uma vítima não responsiva 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
 

Depois de ser treinado, o circunstante age sistematicamente sendo capaz de 

realizar uma avaliação rápida sobre os riscos na cena, para evitar que acabe sendo 

mais uma vítima no local,  dessa forma,  adquire condições  para  o  emprego  da 

corrente de sobrevivência. 

Sobre a avaliação da respiração, a AHA (2006, 2008) orienta para que o 

socorrista deve posicionar-se ao lado da vítima, inclinar a cabeça da vítima, realizar 

a monobra de elevação da mandibula, posicionar o ouvido próximo à boca da vitima, 

tentar ouvir e sentir o fluxo e escape do ar, e ver se ocorre a movimentação torácica 

ou abdominal da vítima. Anterior ao treinamento, 71,43% dos cuidadores avaliariam 

corretamente a respiração. Posteriormente, este índice eleva-se para 92,86%, como 

exposto no Gráfico 6, comprovando a eficácia do método de ensino da AHA e do 

treinamento prático. 
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Gráfico 6 - Avaliação da respiração, antes e após o treinamento SBV 

 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
 

Sobre a avaliação em relação ao local para aferição de pulso palpável na 

vítima inconsciente, de acordo com a AHA (2006, 2008), o local e pulso correto para 

aferiação  é  o  carotídeo  (entre  a  traquéia  e  o  músculo  esternoclidomastóideo); 

anterior ao treinamento SBV, 35,72% dos entrevistados assinalaram que realizariam 

a “palpação do pulso carotídeo ou radial”, e apenas 21,43% a “palpação do pulso 

carotídeo”. 
 
 
 

Gráfico 7 - Local para avaliação do pulso 
 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Depois de treinados, segundo o protocolo da AHA, como confirmado no 

pós-teste, 21,43% realizariam a “palpação do pulso carotídeo ou radial”, e 71,43% “a 

palpação no pulso carotídeo” (local correto); evidenciando novamente a absorção e 

nivelamento do conhecimento, como observado anteriormente no Gráfico 7. 

Em relação ao tempo que se deve levar para a avaliação da respiração e 

pulso – de  acordo com a AHA (2006, 2008) “não menos que 05 segundos e não 

mais  que  10  segundos”  –,  como  explanado  no  Gráfico  8,  no  pré-teste,  50% 

apontaram que “pode ser qualquer tempo,  desde que não ultrapasse 1 minuto”; e 

35,7% apontaram que o tempo correto corresponde a “não menos que 05 segundos 

e não mais que 10 segundos”. Depois da realização do treinamento, foi observado 

que 100% da amostra avaliaria a respiração e pulso conforme o protocolo da AHA. 

Esses  dados  corroboram  novamente  a  eficiência  do  treinamento  e  a  aquisição 

considerável do conhecimento correto e nivelado pelos cuidadores de idosos. 

 
 

Gráfico 8 -Tempo necessário para avaliação da respiração e pulso 
 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
 

Diante da possível situação onde o cuidador de idosos depara-se com um de 

seus  pacientes  apresentando  não-responsividade,  apnéia  e  pulso  palpável  não 

detectável,  foi  interrogado  qual  conduta  a  ser  tomada.  Segundo  a  corrente  de 

sobrevivência preconizada pela AHA (2006, 2008), no primeiro elo o socorrista deve 

solicitar  ajuda,  e  no  segundo  elo  avaliar  a  vítima  e  iniciar  a  RCP.  Dentro  das 

alternativas, no pré-teste apenas 35,7% empregariam o primeiro e segundo elo da 

corrente de sobrevivência corretamente, solicitando a ajuda (acionando  o 192) e 



Revista F@pciência, Apucarana – PR, ISSN 1984-2333, v.8, n.12 p.114 – 131, 2011  125 
 

 

depois iniciando  a  RCP;  porém  após  o  treinamento  este  índice  eleva-se  para 
 

71,43%, como exposto no Gráfico 9. 
 
 
 

Gráfico 9 - Primeiro e segundo elo da corrente de sobrevivência 
 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
 

Como já é sabido, quanto menor o tempo-resposta (acionamento da equipe 

de urgência  –  no caso SAVC – até a chegada no local) maiores chances que o 

paciente possui para reversão da PCR. 

Considerando que na RCP é fundamental empregar corretamente a relação 

compressão-ventilação  –  conforme  a  AHA  (2006,  2008)  esta  relação  é  de  30 

compressões para 2 ventilações – ao ser questionado sobre isto, anteriormente ao 

treinamento para SBV  apenas  14,28% dos entrevistados empregariam a relação 

correta; a maioria dos cuidadores de idosos, 42,86%, empregaria o protocolo antigo 

(15 compressões para 2 ventilações); e ainda 35,72% apontaram que aplicariam a 

relação compressão-ventilação de 5:1. Depois de realizado o treinamento, de acordo 

com o pós-teste, 14,3% (2  indivíduos) ainda empregariam um protocolo 

desatualizado; contudo houve  um satisfatório aprendizado, em que 85,7% 

empregariam o protocolo atual da AHA (30:2), como ilustrado pelo Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Relação compressão-ventilação (AHA 2005) 

 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 

Novamente os dados comprovam que embora anteriormente ao treinamento 

sobre SBV  as informações que os cuidadores de idosos detinha sobre a relação 

compressão-ventilação fossem, em sua maioria, desatualizadas; após o treinamento 

sobre o protocolo atual da AHA, a  maior parte dos cuidadores de idosos adquiriu 

conhecimento para realizar a RCP mantendo a relação correta entre as 

compressões e as ventilações. 

Sobre o local correto, para o posicionamento das mãos para aplicação das 

compressões  torácicas (“centro do osso esterno entre os mamilos”, AHA – 2006; 

2008), anteriormente  ao  treinamento  sobre  SBV,  segundo  dados  do  pré-teste, 
 

42,84%  responderam  “centro  do  osso  esterno,  entre  os  mamilos”.  Após  o 

treinamento de SBV, de acordo com dados do pós-teste, este índice elevou-se para 

92,86%, conforme ilustrado no Gráfico 11. 
 
 
 

Gráfico 11 - Local correto para o posicionamento das mãos para RCP 
 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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Em relação à manobra de Heimlich e liberação da obstrução das vias aéreas 

por corpo estranho (OVACE), 57,15% dos cuidadores de idosos apontaram, no pré- 

teste,  que  não  a  conhecem;  35,7%  conhecem  a  manobra,  porém  não  possui 

segurança para sua realização; e apenas 7,15% conhecem e possuem segurança 

para realização da mesma. Depois de treinados,  dentro do protocolo de SBV da 

AHA, segundo dados do pós-teste, ainda 14,3% apontaram  conhecer a manobra, 

mas  não  possuir  segurança  para  realizá-la;  e  85,7%  apontaram  o  ganho  de 

conhecimento e segurança para aplicação da manobra de Heimlich e liberação da 

OVACE, como ilustra o Gráfico 12. 

 
 

Gráfico 12 - Conhecimento sobre a manobra de Heimlich e liberação da OVACE 
 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
 

Os resultados deixam evidentes que após o treinamento é possível realizar 

as manobras de desobstrução das vias aéreas com segurança, sendo que este alto 

índice reforça a praticidade do treinamento e do protocolo. 

Em relação à avaliação do reconhecimento dos sinais e sintomas associados 

ao Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) – como explanado pela AHA (2006) dor torácica 

maior de 15 a 20 minutos (que não é aliviada, ou é aliviada parcialmente em repouso 

ou  pelo  uso  de  nitroglicerina),   sudorese,  náusea,  vômito  e  dispnéia:  Com  o 

conhecimento que o cuidador de idosos trazia consigo, de acordo com o pré-teste, 

foi demonstrado que 42,86% souberam reconhecer os sinais e sintomas do IAM, e 

também 42,86% apontaram que tais sinais e sintomas correspondiam à angina de 

peito. Depois de instruídos, conforme protocolo de SBV da AHA, de acordo com o 
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pós-teste, 35,7  apontaram  que  os  sinais  e  sintomas  descritos  correspondem  à 

angina de peito, e 50% reconheceram os sinais e sintomas do IAM, como demonstra 

o Gráfico 13. 

 
 

Gráfico 13 - Reconhecimento dos sinais e sintomas do IAM 
 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
 

Embora o gráfico tenha demonstrado que houve pouca diferenciação para a 

identificação entre a angina de peito e o IAM, de acordo com Aehlert (2007), ambas 

são  Síndromes  Coronárias  Agudas  (SCAs).  Considerando  que  a  maioria  dos 

cuidadores de idosos é leiga, caso ocorra  um possível quadro de IAM que seja 

confundido com uma angina de peito pelo cuidador leigo,  teoricamente é possível 

afirmar que não há problema o cuidador não possuir conhecimento suficiente para 

realizar  tal  diferenciação;  porém  cabe  a  ele  solicitar  o  serviço  de  urgência 

imediatamente ou o mais precoce possível. Ao solicitar o serviço de urgência, e ao 

passar os dados para o Médico Regulador, cabe a este suspeitar ou diferenciar uma 

patologia  da  outra,   encaminhar  o  recurso  que  julgar  necessário  e  realizar 

orientações convenientes, de acordo com o Grau de Urgência – conforme a Política 

Nacional de Atenção às Urgências (BRASIL, 2006). 

Os cuidadores de idosos foram questionados sobre o interesse em outros 

treinamentos sobre primeiros-socorros; 100% da amostra, nas duas fases, 
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responderam que possuem este interesse. Este dado é extremamente positivo, e 

demonstra a importância da atualização para o profissional. 

Por fim, merece destaque o desempenho de todos os cuidadores de idosos 
 

avaliados, profissionais  de  enfermagem  ou  leigos;  porque  até  então  100%  da 

amostra   nunca   havia  participado  de  nenhum  treinamento  para  SBV.  Como 

demonstrado no Gráfico 14, a média geral desses profissionais, momentos antes do 

início do treinamento de SBV, era de  34,88%; e após receberem a instrução e 

realizarem o treinamento prático ficou notório a aquisição e aumento do 

conhecimento, onde esse índice elevou-se para 81,25%. 
 
 
 

Gráfico 14 - Média geral de acertos 
 
 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
 
 
CONCLUSÃO 

 
 
 

É fato que a maioria das pessoas possui o desejo de ajudar a quem precisa. 

Muitas  vezes  não  sabe  como  fazer.  Porém  basta  alguém  ensinar  como.  Ficou 

evidente com este estudo  que  o cuidador de idosos, com o conhecimento que 

possuía  até  o  pré-teste,  não   desempenharia  com  eficiência  a  RCP  e  não 

desenvolveria a corrente de sobrevivência de modo correto. As dúvidas, 

provenientes  do  senso  comum,  fazem  parte  do  pensamento  e  raciocínio  das 

pessoas, e por isso elas acabam agindo erroneamente, na tentativa de acertarem no 

momento em que precisam ajudar alguém que possuiu um mal súbito. E ainda pior, 

sentem-se  preparadas  para  prestar  o  socorro,  porém  na  realidade  não  estão 

preparadas. 
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Como demonstrado nos resultados, questões básicas sobre a corrente de 

sobrevivência  (como proceder diante da vítima inconsciente, checagem de pulso 

palpável,  tempo  necessário   para  checagem  de  respiração  e  pulso,  relação 

compressão-ventilação e local correto no tórax para realizar as compressões, entre 

outras) não eram desempenhadas com sucesso. Contudo, durante e ao término do 

treinamento para SBV, as pessoas perceberam o quanto é fácil ajudar  alguém do 

modo correto, e assim se sentem realmente seguras para este propósito. 

Este estudo comprovou ainda que independente do sexo (em relação aos 

homens  teoricamente  possuírem  maior  força  física  às  mulheres)  não  ocorrem 

dificuldades  para   homens   ou  mulheres  quando  utilizam  a  técnica  correta.  A 

ocupação, o nível de escolaridade (seja nível fundamental, médio ou superior), ou o 

conhecimento  trazido  até  anteriormente  ao   treinamento  para  SBV,  não  são 

consideradas  barreiras  que  dificultam  o  aprendizado,  como  corroborado  pelos 

resultados. 

É possível afirmar que os cuidadores de idosos, que participaram deste 

estudo, do  Lar  São Vicente de Paulo, diante de uma possível PCR, são agora 

capazes  de  avaliarem  a   cena,  e  empregarem  a  corrente  de  sobrevivência, 

solicitarem imediatamente a   ajuda   adequada  e iniciarem   as manobras de 

reanimação  precocemente.  Além de tudo, podem ser multiplicadores de 

conhecimento. 

O ato de orientar e educar, os pacientes e todas as pessoas que necessitam, 

está imbuído  nas ações do enfermeiro. Neste sentido, é satisfatório poder ajudar 

pessoas que cuidam de  pessoas – cuidadores de idosos – a proverem condições 

para realmente prestarem o atendimento  correto, rápido e de qualidade, com o 

emprego  da  corrente  de  sobrevivência,  proporcionando  uma  chance,  ou  uma 

centelha de vida, até a chegada de uma equipe de suporte avançado de vida, desse 

modo tratando o paciente crítico com dignidade. 
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