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De acordo com as políticas atuais de desfibrilação precoce, o uso e instalação do desfibrilador
externo automático (DEA) é indispensável para obtenção de resultados satisfatórios em vítimas de
parada cardiorrespiratória (PCR)1. Ele é de grande utilidade para os casos de fibrilação ventricular
(representa 70 a 80% dos casos de PCR), sendo capaz de reverter o quadro2. Esse dispositivo, de
acordo com a lei, deve estar disponível como item obrigatório em locais públicos de alta circulação
(número de pessoas igual ou superior a 2000 por dia), locais de eventos com o mesmo fluxo de
pessoas do citado anterior, em meios de transporte com número igual ou superior a 100
passageiros e veículos de emergência (como viaturas e ambulâncias)3. O objetivo do presente
estudo foi avaliar o conhecimento a respeito da utilização do DEA e identificar a prevalência da
presença dele em locais públicos.

Realizou-se uma coleta quantitativa e transversal dos dados obtidos através de um questionário
anônimo, distribuído após a aprovação do CEP (nº de parecer 2.971.794) contendo perguntas
relacionadas ao reconhecimento de uma PCR e os procedimentos da manobra de RCP,
respondidos por 285 estudantes de Medicina nos anos de 2018 e 2019

Dos 285 entrevistados, 250 (87,7%) sabem o que é um DEA, 34 (11,93%) não sabem o que é um
DEA, 250 (87,7%) afirmam conhecer e 1 (0,35%) não informou. Da amostra total, 160 (56,14%)
sabem manuseá-lo, 116 (40,7%) não sabem e 2,1% não informaram ou não se aplica. Ainda, dos
que responderam positivamente a respeito do manuseio do DEA, 113 (39,7%) aprenderam na
faculdade, 45 (15,8%) em cursos, 1% na internet e 42,8% não informaram ou não se aplica.

Evidencia-se a necessidade de uma maior disseminação a cerca do conhecimento do manuseio do
DEA, sendo este de uso indispensável em vítimas de PCR, assim como a sua instalação em
ambientes de grande circulação de pessoas, como previsto em lei. Esses dois fatores se
implantados, poderão diminuir a incidência da mortalidade por PCR assim como diminuir a
ocorrência de sequelas causadas pela demora no atendimento.

Quanto a locais onde eles identificaram a
presença do DEA, 89 (31,2%) alunos afirmaram ter
em shoppings centers, 33 (11,6%) em
universidades e escolas, 13 (4,6%) em academias,
3 (1,05%) em cinemas, 138 (48,4%) não souberam
e 7 (2,46%) não informaram.


