
 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

PROPOSTA DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM SOBRE ATENDI-

MENTO DA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR NO ADULTO 

 

Camila Evelyn de Sousa Brito
1
; Maicon de Araujo Nogueira

2
; Mayco Tadeu Vaz Silva

3
; 

Jurcileya Reis dos Santos
4
; Jamilly Ferreira de Sousa

5
 

1,3,4,5Enfermeiro, Graduando, Universidade da Amazônia (UNAMA); 
2Enfermeiro, Doutorado, Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

camiesbrito@gmail.com 

 

Introdução: Apesar dos avanços significativos no atendimento às vítimas de Parada 

Cardiorrespiratória (PCR), ainda há uma considerável variabilidade na probabilidade de 

sobrevivência que não pode ser atribuída, exclusivamente, às características do paciente. Para 

aumentar as chances de sobrevivência das vítimas de PCR, permitindo que esses indivíduos 

recebam cuidados de alta qualidade, baseados em evidências científicas, é preciso que os 

treinamentos em Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) utilizem princípios educacionais 

respaldados por pesquisas que traduzam o conhecimento científico em prática [1]. É descrito 

que profissionais e graduandos da área da saúde não possuem conhecimento científico 

satisfatório, tanto teórico quanto prático, em PCR/RCP. Esse desconhecimento, em parte, é 

consequência da formação acadêmica, na qual as abordagens sobre o tema, quando existem, 

são pontuais e superficiais, portanto, insuficientes para proporcionar a aquisição de 

conhecimentos sólidos necessários para atuação frente à pessoa que sofreu uma PCR [2]. 

Dessa forma, acredita-se que é necessário pensar na formação de profissionais aptos a 

atuarem diante as situações de PCR, atitude primordial para melhorar a qualidade do 

atendimento, ampliando as chances de sobrevida dos pacientes assistidos. Alguns estudos têm 

demonstrado que a aplicação de recursos tecnológicos, como Moodle, aplicativos, redes 

sociais, fóruns e Ambientes Virtuais de aprendizagem (AVA), proporcionam a aquisição de 

informações e habilidades cognitivas para realização de procedimentos de Enfermagem, 

aumentando a segurança e autoconfiança quanto à sua realização [3]. Frente ao exposto, 

buscou-se desenvolver uma proposta educacional sobre atendimento da RCP em adultos, 

aplicada em um AVA, que será disponibilizada à Instituições de Ensino Superior (IES) 

públicas, privadas e sociedade em geral. Essa temática foi escolhida tendo em vista a escassez 

de material didático sobre o tema nessa perspectiva, e a necessidade de os enfermeiros 

estarem capacitados, mediante conhecimentos, segurança, habilidades e competências 

específicas, para atuar em situações emergenciais, que ofereçam risco à vida. Acredita-se que, 

por meio de AVA, é possível agregar significado à prática diária dos enfermeiros em 

formação, estimular a autonomia, independência, bem como promover atualização 

profissional. Objetivos: O objetivo deste estudo foi desenvolver uma proposta educacional 

virtual interativa sobre atendimento da reanimação cardiopulmonar no adulto. Métodos: 

Trata-se de uma pesquisa aplicada, que resultou no desenvolvimento de um produto 

tecnológico, a partir da elaboração de uma proposta educacional aplicada à Ambiente Virtual 

de Aprendizagem. Seguiu-se as fases cíclicas e interativas de concepção e planejamento, 

desenvolvimento e implementação, de acordo com procedimentos e evidências descritas em 

estudos anteriores. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Curso 

de Graduação em Enfermagem da UEPA, CAAE: 62000616.2.0000.5170, com parecer 

aprovado, número 1.897.505, em 25/01/2017. Resultados e Discussão: Construiu-se um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem denominado “Capacitação em Suporte Básico de Vida 

(SBV)”, destacando a trajetória entre textos e imagens e o desfecho (versão final). Este se 

encontra hospedado com o endereço/link: <https://capacitacaosbv.000webhostapp.com/ 
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index.html>. Possui sete módulos: “Aspectos Históricos”, “Suporte Básico de Vida”, 

“Epidemiologia”, “Conceitos”, “Anatomia e Fisiologia”, “Algoritmos”, “Simulação e 

Questões”. Para garantir a qualidade das informações tecnológicas educacionais inseridas 

nesse AVA, seguiu-se as recomendações evidenciadas na literatura, na qual se destaca a 

necessidade de realizar pesquisas a fontes formais confiáveis, tais como: livros, artigos 

técnicos e entrevistas com profissionais da área, além de registros fotográficos, gravações e 

observações diretas da realidade em que se pretende realizar intervenção [4]. As ilustrações, 

formatação e layout foram construídos, utilizando a integração das tecnologias de linguagem 

de programação Personal Home Page e JavaScript. Portanto, observou-se que no contexto de 

desenvolvimento tecnológico, a qualidade de material, uso correto das ferramentas e interesse 

dos estudantes revela a eficácia. Acredita-se que essa iniciativa tem potencial de trazer novos 

resultados ainda mais satisfatórios para formação de graduando de Enfermagem, além de 

contribuir para comunidade científica no desenvolvimento de novos estudos de comparação 

entre os métodos convencionais e os não convencionais de aprendizagem sobre Suporte 

Básico de Vida. Conclusão/Considerações Finais: Participar da construção de um ambiente 

virtual de aprendizagem, organizando, planejando e propondo atividades, abre novas 

possibilidades de crescimento profissional. Por outro lado, também apresenta desafios para o 

desenvolvimento da expressão do pensamento e de habilidades escritas, e para inserção de 

novas tecnologias no ensino de Enfermagem, incitando a busca de novas experiências para 

essa modalidade de ensino. No que tange ao ensino e à pesquisa, desponta nesse estudo uma 

tecnologia educacional válida, com base nos Consensos Internacionais da Ciência da 

Ressuscitação da AHA 2015, inovadora e pronta para ser utilizada. A expectativa, nesse 

sentido, é que o AVA – “Capacitação em Suporte Básico de Vida (SBV)”, desperte nos 

gestores do ensino superior em saúde, professores e estudantes, um olhar mais minucioso 

acerca da importância da inclusão do tema SBV nos componentes curriculares dos Cursos de 

Graduação em Enfermagem de maneira mais consistente, atendendo à realidade 

epidemiológica atual, numa perspectiva metodológica inovadora. Considera-se que, no 

presente contexto educacional, há a exigência de profissionais formadores de opinião. Dessa 

forma, emergem necessidades de novas práticas de ensino-aprendizagem, com o uso de 

recursos didáticos e tecnológicos, incentivando e favorecendo o aperfeiçoamento e 

capacitação dos enfermeiros, bem como possibilitando o aprendizado autônomo. Acredita-se, 

por fim, que este trabalho possa contribuir com a inovação do ensino em Enfermagem, a partir 

da proposta educacional virtual sobre tema de grande relevância acadêmica, científica e 

social. 
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