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RESUMO

Esforços, no sentido de embasar cientificamente um padrão uniforme de atendimento da Parada Cardiorrespiratória (PCR), são realizados, porém mesmo com os avanços, a

PCR é um problema mundial, estimando-se, no Brasil, cerca de 200.000 PCRs/ano. (GONZALEZ et al., 2013). Objetiva-se, com o projeto, capacitar estudantes universitários em

habilidades práticas de RCP e, especificamente, avaliar o conhecimento antes e após a participação destes. Trata-se de um projeto de extensão universitária voltado aos

estudantes ingressantes de 2016/1 da UEMG Passos, realizado pelos alunos de enfermagem e medicina. A equipe será dividida em três grupos para executar as ações. As

capacitações dos estudantes participantes se desenvolverá em um encontro com cada turma dos cursos, em sua respectiva sala, data e horário agendados com o coordenador

de curso (nos meses de setembro e dezembro) com duração de uma hora. Utilizará, para a capacitação, o manequim simulador de RCP disponível no Laboratório de Habilidades

da UEMG Passos. Para apresentação dos resultados será aplicado questionários de pré-teste e pós-teste, antes e após a capacitação, com objetivo de se avaliar a qualidade da

capacitação em relação ao conhecimento dos participantes sobre RCP. A aplicação das capacitações será entre 19/09/2016 a 13/10/2016. Os dados obtidos serão demonstrados

através de estatística descritiva simples. Já foram elaborados flayers contendo as informações necessárias para a capacitação, cartaz de divulgação convidando os estudantes; o

modelo de certificado a ser entregue aos participantes da capacitação que valerá como Atividade Complementar de Graduação (ACG).
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