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Introdução: A parada cardiorrespiratória (PCR) ainda se perpetua como um problema 

mundial de saúde pública, e apesar de muitos avanços recentemente, tanto no tratamento 

como prevenção, muitas vidas ainda são perdidas anualmente no Brasil. De acordo com a 

Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar (R¬¬CP) da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a 

cada minuto transcorrido do início do evento arrítmico súbito sem desfibrilação, as chances de 

sobrevivência diminuem cerca de 7 a 10%. Já com a RCP, essa redução é mais gradual, entre 

3 a 4% por minuto de PCR1. Destarte, se faz necessário o ensino, principalmente da 

comunidade da área de saúde, sobre técnicas corretas de PCR, a fim de aumentar as chances 

de sobrevivência de eventuais pacientes, em um menor espaço de tempo. Dessa forma pode 

também se depreender a importância da prática e do ensino, seja ele prático ou teórico no 

processo de formação de acadêmicos, visto que, o ensinar, como evidenciado na literatura é 

uma forma extremamente eficaz para a fixação do conhecimento. No âmbito biológico, sabe-

se que a repetição, leva a consolidação das memórias, no cérebro e a partir daí se estabelece 

uma forte relação com o processo de ensino aprendizagem, já que ensinar demanda 

conhecimento do assunto e a explicação ao outro proporciona o fenômeno biológico 

anteriormente descrito. Além disso, sendo o assunto ensinado parte da grade curricular dos 

acadêmicos, proporciona uma melhor compreensão realista do tema, principalmente quanto 

ao Suporte Básico de Vida que é uma temática que tem a prática como sua base, como 

preconizado pela American Heart Association (AHA). Tendo em vista tais pontos, verifica-se 

a importância da atividade extracurricular na consolidação de acadêmicos e na melhora das 

relações interpessoais por meio do ensino. Objetivos: Descrever como o desenvolvimento de 

atividade prática como forma de ensino contribui de forma positiva para o aprendizado de 

discentes de medicina, a partir da capacitação de visitantes do estande da Liga Acadêmica de 

Cardiologia, no XXXIX Congresso Norte e Nordeste de Cardiologia 2019, para a execução 

adequada do conjunto de medidas e procedimentos que constituem o suporte básico de vida 

(SBV). Descrição da Experiência: A Liga Acadêmica de Cardiologia (LAC), obteve a 

oportunidade de montar um estande no XXXIX Congresso Norte e Nordeste de Cardiologia e 

XXIV Congresso Paraense de Cardiologia, ocorrido no final do mês de outubro de 2019. A 

partir disso, iniciou-se o planejamento das atividades que foram desenvolvidas, pela liga, nos 

3 dias de evento. Inicialmente ocorreu uma reunião com 1 mês de antecedência para 

esclarecer o dinamismo e decidir os envolvidos nas atividades do estande, na qual deliberou-

se que seria realizada uma capacitação, por meio da diretoria científica da Liga, com 4 

ligantes que ficariam responsáveis por comandar a atividade. A capacitação aconteceu uma 

semana antes do congresso onde foi explicado aos ligantes o que foi deliberado pela diretoria 

acerca da atividade e com uma aula prática de Suporte Básico de Vida (SBV) de acordo com 

as recomendações da American Heart Association (AHA). Além disso, foram instruídos 

acerca dos casos clínicos (previamente elaborados pela diretoria) que seriam utilizados na 

dinâmica que funcionou da seguinte forma: os instrutores apresentaram o caso clínico, 

escolhido aleatoriamente, aos interessados e estes decidiam qual conduta adotar e, se 
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necessário, utilizar seus conhecimentos sobre SBV. Posteriormente, os instrutores 

identificavam os erros e realizavam uma orientação sobre a conduta correta frente o caso, 

alcançando dessa forma o objetivo de instruir os visitantes sobre como e quando realizar de 

forma correta o SBV. Resultados: Para a realização da atividade, 2 (dois) diretores da liga 

ficaram responsáveis por realizar a capacitação dos 4 (quatro) ligantes. Em média, o estande 

da LAC recebeu 30 (trinta) pessoas por dia de congresso, onde foi possível colocar na prática 

a atividade de SBV. Tratou-se de uma experiência muito enriquecedora para todos os 

participantes da atividade proposta, uma vez que, desde que foi proposta a participação nos 

referidos congressos, os envolvidos se depararam com situações não comuns à sua rotina, as 

quais necessitaram da utilização de diversas habilidades para que fossem encontradas 

soluções, contribuindo dessa maneira para o aperfeiçoamento de competências fora do âmbito 

acadêmico e crescimento enquanto seres humanos. Além disso, com a aula teórico-prática de 

SBV oferecida pela LAC como forma de capacitação, foi possível realizar a atualização do 

conhecimento dos estudantes na respectiva área2. Nos dias de congresso propriamente ditos, 

os participantes puderam entrar em contato com um público diverso, o que possibilitou a 

busca das melhores formas para auxiliar os interessados a compreenderem a prática proposta. 

Ademais, explicar o conteúdo para outras pessoas, sobretudo a partir da identificação de 

posturas inadequadas, é uma excelente metodologia de ensino e aprendizagem e de 

consolidação do conteúdo, o que contribui de maneira importante para a formação acadêmica. 

Conclusão: Dessa forma, conclui-se que as instruções sobre a prática correta do SBV 

disponibilizadas pelos acadêmicos foi de suma importância por ofertar aos visitantes do 

estande uma oportunidade de ampliar ou adquirir conhecimentos sobre o tema em questão, 

sendo extremamente válido para aumentar as chances de sobrevivência de possíveis vítimas. 

Além do mais, os acadêmicos tiveram a oportunidade, no curso das atividades, de ampliar a 

prática de seus conhecimentos aprendidos na faculdade e também fixar conteúdos que talvez, 

antes tivessem sido pouco praticados no âmbito da escola médica, adquirindo assim posição 

importante na vida dos acadêmicos envolvidos. E some-se a isso a realização da extensão, 

como um dos componentes do tripé da liga acadêmica de cardiologia. Com isso, percebe-se 

que o ato de ensinar, como exemplificado na monitoria acadêmica, proporcionado pelas 

universidades, e também neste relato, contribui de forma significativa para o processo de 

aprendizagem dos acadêmicos, sendo necessário a discussão, por parte do corpo docente em 

aprimorar grades curriculares para incluir mais atividades como esta para assim, assegurar que 

o conteúdo esta sendo corretamente absolvido. Destaca-se a importância da correta 

assimilação de conteúdos, sobretudo na educação médica que trata do ato de cuidar e salvar 

vidas, demandando assim total seguridade nos conhecimentos do médico. 
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