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Resumo: A parada cardiorrespiratória(PCR) é a maior de todas as emergências. 

Sabe-se que 95 % das PCR’s ocorridas no ambiente extra-hospitalar evoluem 

em óbito antes de o paciente chegar ao hospital. Dessa forma, torna-se relevante 

disseminar entre a população leiga o conhecimento acerca do tema, das formas 

de intervenção e atitudes que podem contribuir para a mudança deste cenário. 

Este trabalho visa descrever a vivência de uma ação do projeto de extensão 

Ressuscitação realizada com estudantes do ensino médio técnico. Trata-se de 

um relato de experiência de uma atividade realizada com 39 jovens de uma 

escola de ensino médio-técnico no interior do Ceará. Para implementação da 

atividade, utilizou-se como recursos: simulação realística, apresentação 

expositiva, dinâmica e treinamento prático com manequim de reanimação adulto 

e desfibrilador externo automático. A ação foi desenvolvida através de simulação 

realística, que proporcionou um maior envolvimento dos participantes e 
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assimilação do conteúdo ministrado. Seguido de apresentação expositiva e 

dialogada, possibilitando o conhecimento e debate sobre como reconhecer e agir 

diante de uma PCR. Observou-se uma adesão favorável do público ao tema 

proposto, tendo em vista que o assunto despertou curiosidade e interesse nos 

mesmos. Com a realização da dinâmica e treinamento foi possível perceber a 

adequada demonstração das técnicas ministradas, visto que os participantes 

reproduziram bem a prática e o passo-a-passo do que foi ensinado. Portanto, 

torna-se evidente a necessidade de disseminar o conhecimento de suporte 

básico de vida para o público leigo, tendo em vista que estes são potenciais 

disseminadores de conhecimento e poderão propagar essas informações para 

muitos outros, contribuindo com a intervenção adequada diante dessa 

emergência e reduzindo as estatísticas de morte por PCR extra-hospitalar.  
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