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Resumo  

 A parada cardíaca súbita (PCS) é um problema grave de saúde pública e é responsável 

por 20 a 30% das mortes no mundo. Cerca de 50% de PCS é presenciada por pessoas na 

comunidade. O treinamento de pessoas leigas para identificar, agir e encaminhar na situação de 

emergência pode aumentar de 2 a 4 vezes as chances de sobrevida e de desfechos favoráveis 

(sem ou com sequelas menores ou menos graves). Na Europa e nos EUA, as Associações de 

Reanimação Cardiopulmonar desenvolveram o treinamento KIDS SAVE LIVES realizado para 

crianças a partir de 12 anos por profissionais da área. No Brasil recebemos a autorização dos 

Presidentes das Associações Européia (Prof. Bernd Bottigger) e Italiana (Federico Semeraro) 

para aplicação de treinamento semelhante no Brasil. O presente estudo propõe o 

TREINAMENTO KIDS SAVE LIVES BRASIL (KSL Brasil) composto de: aula teórica-interativa em sala 

de aula, aula prática de aspectos básicos do Suporte Básico de Vida (BLS) em laboratório de 

habilidades (4 horas) e de treinamento prático in loco na comunidade onde os aprendizes serão 

multiplicadores do conhecimento tornando-se instrutores na escola e/ou comunidade (4 horas), 

totalizando 8 horas. O KSL Brasil será desenvolvido por graduandos, graduados, pós-graduandos, 

pesquisadores e docentes (Instrutores). Os objetivos desse estudo são avaliar a capacitação de 

alunos e de professores do ensino fundamental e médio de Escolas Públicas (Aprendizes) com 

idade igual ou superior a 9 anos para atuarem em situação de PCS na comunidade por meio de: 

(a) avaliação de competências (Instrutores avaliam Aprendizes), de auto-percepção das 

competências (Aprendizes) e de satisfação com o treinamento (Instrutores e Aprendizes). Serão 

incluídos nesse estudo 260 alunos e professores de Escola do Ensino Fundamental, de Ensino 

Médio e do Ensino Superior após concordância com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e Termo de Assentimento, quando adequado (idade entre 9 e 17 anos). Os 

resultados desse estudo poderão contribuir para o entendimento da estratégia KSL Brasil de 

ensino-aprendizagem baseada no aprender ensinando (Aprendizes que se tornam Instrutores 

na comunidade), para criação de material didático e de difusão da estratégia KSL Brasil no país. 


