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Sousa, YB. Capacitação em suporte básico de vida: desafio simulado para profissionais 

da atenção primária à saúde. Universidade de Brasília – Faculdade de Ceilândia, Brasília, 

2020. 42p. 

Objetivo: Verificar a efetividade da simulação, enquanto estratégia mediadora do processo de 

capacitação, na melhoria do conhecimento e da autoconfiança para atuação em emergências, 

no cenário da Atenção Primária à Saúde. Método: Estudo quase experimental não equivalente 

de abordagem quantitativa, desenvolvido em Unidades Básicas de Saúde da Região Oeste de 

Brasília, Distrito Federal. Participaram desse estudo 15 profissionais (enfermeiro, técnico de 

enfermagem, dentista, técnico de saúde bucal, fisioterapeuta, técnico administrativo) atuantes 

na Atenção Primária de Saúde. Para a coleta de dados adotou-se um questionário pré e pós-

teste para a caracterização siociodemográfica e relacionado ao conhecimento sobre parada 

cardiorrespiratória. Também aplicou-se a escala de autoconfiança. Foi considerado 

significativo resultado com p<0,05. Resultados: Predomínio de profissionais do sexo 

feminino (86,7%), idade entre 41-50 anos (40%) com 5 a 10 anos de tempo de exercício 

profissional (33,3%). Houve uma melhora significativa de conhecimento imediato sobre 

suporte básico de vida (p=0,04) e da autoconfiança (p=0,004) do período inicial ao final. 

Conclusão: Constatou-se que a simulação, enquanto estratégia de capacitação, contribuiu 

significativamente tanto para melhora de conhecimento como de autoconfiança dos 

profissionais em Suporte Básico de Vida em cardiologia, especialmente no atendimento de 

uma parada cardiorrespiratória. 

Descritores: Atenção Primária à Saúde; Educação Permanente; Reanimação Cardiopulmonar; 

Segurança do Paciente; Simulação. 

 

 



Sousa, YB. Training in basic life support: simulated challenge for primary health care 

professionals. Universidade de Brasília – Faculdade de Ceilândia, Brasília, 2020. 42p. 

Objective: To verify the effectiveness of the simulation, as a mediating strategy of the 

training process, in improving knowledge and self-confidence to work in emergencies, such 

as cardiorespiratory arrest, in the primary health care scenario. Method: Quasi-experimental, 

non-equivalent study with a quantitative approach, developed in Basic Health Units in the 

Western Region of Brasília, Federal District. Fifteen professionals (nurse, nursing technician, 

dentist, oral health technician, physiotherapist, administrative technician) who worked in 

Primary Health Care participated in this study. For data collection, a pre- and post-test 

questionnaire was adopted for the siociodemographic characterization and related to 

knowledge about cardiorespiratory arrest. The self-confidence scale was also applied. Results 

were considered significant with p<0.05. Results: Predominance of female professionals 

(86,7%), aged between 41-50 years (40%) with 5 to 10 years of professional practice (33,3%). 

There was a significant improvement in immediate knowledge about basic life support (p = 

0.04) and self-confidence (p = 0.004) from the beginning to the end. Conclusion: It was 

found that the simulation, as a training strategy, contributed significantly both to the 

improvement of knowledge and self-confidence of professionals in Basic Life Support in 

cardiology, especially in the care of a cardiorespiratory arrest. 

Descriptors: Primary Health Care; Permanent Education: Cardiopulmonary Resuscitation; 

Patient safety; Simulation. 

 

 

 



Sousa, YB. Formación en apoyo vital básico: desafío simulado para profesionales de 

atención primaria de salud. Universidade de Brasília – Faculdade de Ceilândia, Brasília, 

2020. 42p. 

Objetivo: Verificar la eficacia de la simulación, como estrategia mediadora del proceso de 

formación, en la mejora del conocimiento y la confianza en sí mismo para trabajar en 

situaciones de emergencia, como el paro cardiorrespiratorio, en el escenario de atención 

primaria de salud. Método: Estudio cuasiexperimental no equivalente con enfoque 

cuantitativo, realizado en Unidades Básicas de Salud en la Región Occidental de Brasilia, 

Distrito Federal. Quince profesionales (enfermero, técnico de enfermería, dentista, técnico de 

salud bucal, fisioterapeuta, técnico administrativo) que trabajaron en Atención Primaria de 

Salud participaron en este estudio. Para la recopilación de datos, se adoptó un cuestionario 

previo y posterior a la prueba para la caracterización siociodemográfica y relacionado con los 

conocimientos sobre el paro cardiorrespiratorio. También se aplicó la escala de autoconfianza. 

Los resultados se consideraron significativos con p<0.05. Resultados: Predominio de mujeres 

profesionales (86.7%), edad entre 41-50 años (40%) con 5 a 10 años de práctica profesional 

(33.3%). Hubo una mejora significativa en el conocimiento inmediato sobre el soporte vital 

básico (p = 0.04) y la autoconfianza (p = 0.004) desde el principio hasta el final. Conclusión: 

Se encontró que la simulación, como estrategia de formación, contribuyó significativamente 

tanto a la mejora del conocimiento como a la confianza en sí mismo de los profesionales del 

Soporte Vital Básico en cardiología, especialmente en el cuidado de un paro 

cardiorrespiratório. 

Descriptores: Atención Primaria de Salud; Educación Permanente; Reanimación 

Cardiopulmonar; Seguridad del paciente; Simulación. 
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INTRODUÇÃO 

A Atenção Primária de Saúde (APS) representa a principal porta de entrada do usuário 

ao sistema e à Rede de Atenção à Saúde (RAS). Subsidia um conjunto de ações de saúde 

individuais, familiares e coletivas, além da assistência resolutiva à demanda espontânea e ao 

primeiro atendimento às urgências e emergências. 1,2 

Situações não agudas, agudas ou crônicas agudizadas compõem os casos de demanda 

espontânea na APS, a exemplo da Parada Cardiorrespiratória (PCR) condição que exige 

intervenção coordenada e imediata da equipe multiprofissional. 3 

 A PCR compreende a interrupção das atividades respiratória e circulatória ativas, 

sendo, portanto, uma das emergências cardiovasculares de grande prevalência e 

morbimortalidade elevada no Brasil. 4,5 

 O Suporte Básico de Vida (SBV) em cardiologia representa uma exigência 

fundamental para salvar vidas em situações de PCR. Sua efetividade depende de serviços de 

saúde qualificados com equipes capacitadas para diagnóstico precoce de casos graves e início 

imediato de manobras de ressuscitação no adulto, representadas pelo reconhecimento 

imediato da PCR, contato com o sistema de emergência, início da reanimação cardiopulmonar 

(RCP) de alta qualidade e uso do Desfibrilador Externo Automático (DEA), assim que 

disponível. 4,6 

Na equipe multiprofissional, os profissionais de enfermagem com frequência são os 

primeiros a identificar situações de emergência e urgência. 5 Contudo, o desafio da prestação 

de serviços frente às demandas de saúde cada vez mais complexas e em conjunto com um 

alerta emitido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a despeito da existência de um 

déficit expressivo de profissionais das diferentes áreas da saúde, o trabalho e a educação 

interprofissional (EIP) emergem como necessários de forma colaborativa entre membros de 

duas ou mais profissões para redução da ocorrências de erros e melhora da comunicação, das 
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práticas, experiências e resultados em saúde. 7,8 Sendo assim, precisam de conhecimentos 

específicos e suficientes para uma intervenção segura e efetiva. 5 

A qualificação por meio de capacitações profissionais ganha relevância, além de ser 

essencial para fundamentação do cuidado prestado, inclusive para a segurança do paciente 

mesmo em situações de urgência em todas as áreas de atenção à saúde. 3,4 

Estas capacitações podem ser mediadas por simulação, ou seja, estratégia de ensino e 

aprendizagem amplamente empregada na área da saúde e definida como método de 

reprodução de uma situação ou ambiente permitindo vivências próximas à prática clínica real 

para fins de consolidação da aprendizagem, avaliação e ganho de compreensão de sistemas ou 

de ações humanas. 9,10 

Dessa maneira, a estratégia de simulação promove aperfeiçoamento dos processos de 

trabalho gerando padrões de segurança elevados, haja vista que a manutenção da segurança do 

paciente compreende uma temática de alta prioridade, inclusive, por ser um problema de 

saúde global que atinge milhões de pessoas, podendo resultar em desfechos sombrios como 

incapacidades, lesões ou mortes. 11 

Nessa direção, o estudo se justifica ao estar de acordo com o Art. 7 incisos XII e XIV 

da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no desenvolvimento e disseminação de 

tecnologias e conhecimentos a fim de promover o intercâmbio de experiências entre os 

profissionais e aperfeiçoamento por meio da estratégia de simulação como capacitação na 

educação permanente.1 

Este estudo teve como objetivo verificar a efetividade da simulação, enquanto 

estratégia mediadora do processo de capacitação, na melhoria do conhecimento e da 

autoconfiança para atuação em emergências, como a PCR, no cenário da APS.  
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MÉTODO 

Estudo quase experimental não equivalente de abordagem quantitativa, com pré e pós-

teste. Os desenhos quase-experimentais examinam relações de causa e efeito entre variáveis 

independentes e dependentes. Entretanto, uma das características desse desenho é a falta de 

designação aleatória dos sujeitos aos grupos.12 

O estudo foi desenvolvido em Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Região Oeste de 

Brasília, Distrito Federal, no período de agosto de 2018 a março de 2019.  

A população foi constituída de profissionais ativos na APS. A amostra compreendeu 

15 desses profissionais. Foram incluídos os profissionais (enfermeiro, técnico de enfermagem, 

dentista, técnico de saúde bucal, fisioterapeuta, técnico administrativo) atuantes na APS. 

Foram excluídos àqueles que estavam de licença trabalhista e/ou se recusaram participar do 

estudo. As perdas ocorreram em função da indisponibilidade dada a demanda fixa de 

assistência à saúde. 

A coleta dos dados foi efetuada nos turnos matutino e vespertino, por meio de um 

questionário para caracterização sociodemográfica e avaliação do conhecimento específico 

sobre assistência à PCR, e também pela escala de autoconfiança, para avaliação do nível de 

confiança dos profissionais pré e pós-intervenção, respeitando o rodízio de atuação dos 

profissionais conforme escalas de distribuição de atividades fornecidas pelas gerências das 

UBS’s, e o horário de funcionamento das unidades. A intervenção foi a capacitação por meio 

da estratégia de simulação. 

A escala de autoconfiança (SCS) para intervenção em emergências tem como objetivo 

central avaliar a variável autoconfiança, e foi desenvolvida por Frank Hicks, em 2006, e a sua 

versão publicada surge no trabalho de Hicks, Coke e Li, em 2009.13 A escala consiste em uma 

lista de doze itens com respostas tipo Likert com cinco possibilidades: “nada confiante”, 
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“pouco confiante”, “confiante”, “muito confiante” e “extremamente confiante”. Seu alfa de 

Cronbach global é de 0,918. 

A abordagem aos profissionais atuantes na APS ocorreu em ambiente reservado 

durante o exercício do plantão e obedeceu às seguintes fases: 

Fase 1: Sensibilização prévia da equipe de saúde tanto pela chefia quanto pelos 

pesquisadores por meio da apresentação do objetivos e potenciais resultados. 

Fase 2: Após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido realizou-se a 

aplicação de um questionário para caracterizar o perfil sociodemográfico, da SCS para a 

avaliação da autoconfiança, e para a avaliação do nível de conhecimento aplicou-se um pré-

teste com questões de múltipla escolha sobre a temática de assistência a PCR, com duração de 

10 minutos. 

Fase 3: Realização de capacitação teórica com slides e multimídia sobre SBV de 

acordo com as Diretrizes da American Heart Association (AHA) de 2017, por estudantes 

treinados com supervisão docente. Ocorreu durante 20 minutos.  

Fase 4: Capacitação prática mediada por simulação com reprodução de um cenário de 

assistência ao paciente em PCR por meio de simulador do modelo Torso Resusci Anne QCPR 

Airways Head da Laerdal® e um DEA da AED Trainer, por estudantes treinados com 

supervisão docente, durante 20 minutos. 

Fase 5: Realização do debriefing, que consiste na promoção do desenvolvimento de 

julgamento clínico e crítico e de habilidades, favorecendo a identificação de perigos latentes e 

lacunas de conhecimento para fins de melhorar a confiabilidade e a segurança dos 

profissionais, mediada por estudantes treinados com supervisão docente por 10 minutos. 

Fase 6: Aplicação de um pós-teste, com questões similares ao pré-teste, para avaliação 

do conhecimento fixado sobre o conteúdo, e da SCS para avaliação da autoconfiança com 

duração de 10 minutos. 
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As variáveis categóricas foram apresentadas em frequência absoluta e relativa. Para os 

dados quantitativos calculou-se a mediana e intervalo interquatis, conforme indicado pelo 

teste de normalidade. Para análise estatística aplicou-se o teste de Wilcoxon por meio do 

programa SPSS versão 23. Adotou-se p<0,05 para resultados significativos. 

Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília e da Fundação de Ensino e Pesquisa em 

Ciências da Saúde (CEP/FEPECS) sob CAAE: 47489415.8.0000.5553. Todos os 

participantes formalizaram a participação por meio da aquiescência obtida através da 

assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 
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RESULTADOS 

 A caracterização sociodemográfica mostra que predominou o sexo feminino com 

86,7% e a idade entre 41-50 anos (40%). Dentre os profissionais atuantes na APS, havia 20% 

de enfermeiros e 13,3% de técnicos de enfermagem. Apenas 20% dos profissionais afirmaram 

possuir especialização. A maioria declarou mais de 15 anos de tempo de formação (60%) e 

33,3% referiu entre 5 a 10 anos de tempo de exercício profissional. Dos participantes, 40% 

alegaram não ter realizado cursos durante o tempo de atuação na atenção básica, cerca 26,7% 

confirmaram ter participado de cursos de SBV e 6,7% de cursos de primeiros socorros 

(Tabela 1). 

Tabela 1 – Distribuição demográfica e de atuação da equipe de profissionais atuantes da APS 

(n=15). Brasília, DF, Brasil, 2018. 

Características n (%) 

Sexo feminino 13 (86,7%) 

Formação  

Enfermeiro 3 (20 %) 

Técnico de Enfermagem 2 (13,3 %) 

Dentista 6 (40,0 %) 

Administrativo 1 (6,7 %) 

Técnico de Saúde Bucal 1 (6,7 %) 

Fisioterapeuta 2 (13,3 %) 

Idade  

21-30 2 (13,3 %) 

31-40 4 (26,7 %) 

41-50 6 (40,0 %) 

51-60 3 (20,0 %) 

Tempo de formação profissional  

até 1 ano 0 (0,0 %) 

1 a 5 anos 0 (0,0 %) 

5 a 10 anos 4 (26,7 %) 

11 a 15 anos 2 (13,3 %) 

mais de 15 anos 9 (60,0 %) 

Pós-graduação  

Não respondeu 9 (60,0 %) 

Especialização 3 (20,0 %) 

Nenhuma 3 (20,0 %) 

Tempo de exercício profissional  
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Do total de participantes na fase pré-teste, 53,3% alegaram participação prévia em 

curso de PCR, ainda 60% afirmaram ter capacidade para reconhecer um evento de PCR e 

46,7% informaram que esse reconhecimento é constatado pela ausência de pulso, ausência de 

respiração e ausência de nível de consciência. Mais da metade dos profissionais (66,7%) 

informaram haver na UBS uma rotina de conferência do carro de emergência e 46,7% 

identificaram como finalidade do emprego do DEA a avaliação do ritmo cardíaco e o disparo 

do choque (Tabela 2). 

Tabela 2 – Distribuição dos dados relacionados a assistência cardiorrespiratória. Brasília, DF, 

Brasil, 2018. 

até 1 ano 3 (20,0 %) 

1 a 5 anos 4 (26,7 %) 

5 a 10 anos 5 (33,3 %) 

11 a 15 anos 1 (6,7 %) 

mais de 15 anos 2 (13,3 %) 

Cursos durante tempo de atuação na atenção básica  

Não respondeu 3 (20,0 %) 

Nenhum 6 (40,0%) 

Não se aplica 1 (6,7 %) 

SBV 4 (26,7%) 

Primeiros socorros 1 (6,7 %) 

Características n (%) 

Curso de parada cardiorrespitória 08 (53,3%) 

Rotina de conferência do carro de emergência na APS 10 (66,7%) 

Capacidade de identificar uma parada cardiorrespiratória 9 (60,0%) 

Como reconhece uma parada cardiorrespiratória  

Ausência de pulso e respiração 5 (33,3%) 

Ausência de pulso, Ausência de respiração, Ausência de nível de consciência 7 (46,7%) 

Não respondeu 3 (20,0%) 

Finalidade do emprego do DEA  

Avaliar ritmo cardíaco 1 (6,7%) 

Disparar choque 3 (20,0%) 

Avaliar e disparar o choque 7 (46,7%) 

Disparar choque e realizar compressão cardíaca 1 (6,7%) 
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De forma geral, antes da capacitação teórica, apenas 6,7% dos profissionais 

assinalaram a opção correta quanto aos cuidados durante uma PCR, como pedir ajuda, iniciar 

compressões e estabelecer via aérea. Não verificou-se homogeneidade nas respostas entre os 

profissionais (Tabela 3). 

Tabela 3 – Cuidados durante uma PCR. Brasília, DF, Brasil, 2018. 

 

 As dificuldades e limitações reconhecidas pelos participantes durante o atendimento 

de uma PCR foram a falta de treinamento da equipe (13,3%), espaço e equipamento (6,7%). 

Os aspectos positivos apontados pelos profissionais no atendimento a PCR foram 

atendimento eficaz (13,3%) e aptidão profissional para situações de emergência (6,7%).  

 Os resultados do pós-teste mostram que os profissionais apresentaram uma melhora 

significativa de conhecimento imediato sobre suporte básico de vida (p=0,04) e de 

autoconfiança (p=0,004) após capacitação com o uso da simulação (Tabela 4). 

Tabela 4. Conhecimento sobre SBV e autoconfiança de profissionais da APS para o 

atendimento da PCR. Brasília, DF, Brasil, 2018. 

 Etapa  

Variável 
Pré-teste 

Mediana (25 – 75) 

Pós-teste 

Mediana (25 – 75) 
Valor-p 

Conhecimento 68,4 (52,6 – 89,5) 89,5 (63,2 – 94,7) 0,04 

Autoconfiança 2,3 (1,5-2,8) 2,8 (2,2-3,0) 0,004 

Nota: Teste Wilcoxon Signed Ranks 
 

Respostas n (%) 

Não respondeu 1 (6,7%) 

Pedir ajuda 2 (13,3 %) 

Todos 7 (46,7%) 

Pedir ajuda e iniciar compressões 1 (6,7%) 

Pedir ajuda, iniciar compressões e estabelecer via aérea 1 (6,7%) 

Iniciar ventilação, pedir ajuda, iniciar compressão 7 (46,7%) 

Iniciar ventilação, pedir ajuda, estabelecer via aérea 1 (6,7%) 

Iniciar ventilação e pedir ajuda 1 (6,7%) 
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DISCUSSÃO 

O estudo mostrou que o conhecimento sobre suporte básico de vida em cardiologia e a 

autoconfiança apresentaram melhora significativa do período inicial ao final da capacitação 

mediada pela simulação dos profissionais atuantes na APS. 

Estudo científico revelou correlações fracas embora estatisticamente significativas 

entre conhecimento em SBV e idade (r=-0,25; p=0,004), tempo de formação (r=-0,28; 

p=0,001) e tempo de atuação em atenção primária (r=-0,27; p=0,002) por enfermeiros mais 

jovens com menos tempo de formação e de atuação em APS.6 Entretanto, o oposto foi 

identificado no presente estudo considerando que o nível de conhecimento sobre SBV 

revelou-se inicialmente baixo. A predominância de idade intermediária dos profissionais 

participantes entre 41-50 anos com mais de 15 anos de tempo de formação foi o diferencial 

em relação ao estudo descrito.  

O baixo rendimento dos profissionais também pode se apoiar na relação entre o longo 

tempo de exercício profissional e o baixo percentual daqueles que realizaram curso de SBV e 

de primeiros socorros durante o tempo de atuação na atenção básica. 6 Apesar dos enfermeiros 

que participaram da capacitação simulada proposta (p=0,0004) mostrarem maior 

conhecimento em relação àqueles que não participam do curso de SBV. 6 Destaca-se que o 

retorno ao nível inicial de conhecimento geralmente ocorre após seis meses de distanciamento 

de cursos de capacitação e práticas.6   Isso ressalta que quanto maior o intervalo de tempo 

entre a graduação ou curso técnico e o treinamento, menor o rendimento em testes avaliativos, 

mesmo em situações em que a estratégia de simulação tenha sido adotada. 6,14 

Moraes e Paiva6 ressaltam que pessoas treinadas estão mais predispostas a realizar 

RCP em comparação aqueles sem essa habilidade, apontando pânico, medo do fracasso ou 

vergonha como principais motivos. Os resultados do presente estudo mostraram que a 

capacitação mediada por simulação proporcionou melhora considerável do sentimento de 
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autoconfiança (p=0,004) e de conhecimento imediato (p=0,04) para atendimento do paciente 

em PCR por profissionais atuantes da APS.  

Os achados do presente estudo reforçam que a simulação além de uma metodologia 

inovadora para o processo de ensino e aprendizagem, possibilita a correção de erros e amplia 

as possibilidades de crescimento profissional, reduzindo riscos à segurança do paciente. 

Assim é possível, aprimorar habilidades sem prejuízos ao paciente durante o processo de 

aprendizagem, momento em que o conhecimento está sendo construído, a partir de situações 

simuladas realizadas em cenários protegidos e controlados, 9 uma vez que os processos 

endógenos ativados pela experiência tem a possibilidade de modular a força da memória, no 

processo de consolidação da mesma.15 

No panorama geral da área da saúde, assim como no presente estudo, a prevalência das 

mulheres no exercício profissional tem predominado como força de trabalho.16  

Mais da metade dos participantes afirmarem ter a capacidade de reconhecer uma PCR, 

no entanto os achados revelaram falhas significativas para o reconhecimento e execução da 

sequência correta dos cuidados durante uma PCR e ainda do conhecimento sobre a finalidade 

do emprego do desfibrilador externo automático (DEA). Resultados similares foram 

encontrados no estudo de Moraes e Paiva6 onde 70% dos profissionais da APS, embora 

capazes de identificar adequadamente a PCR, apresentaram falhas significativas na sequência 

correta de seu atendimento e no manuseio do DEA. Dado preocupante considerando que a 

realização da RCP de boa qualidade e o uso precoce de um desfibrilador são determinantes 

principais para sobrevida e prognóstico neurológico satisfatório das vítimas de PCR. 6 

É preconizado que após a constatação da PCR, o profissional deve acionar o serviço 

de emergência/urgência e buscar o DEA, ou encarregar alguém disso enquanto inicia as 

compressões. 3,4 Este estudo contou com a participação de um profissional da área 

administrativa (6,7 %) atuante na APS, o qual poderia ser encarregado de acionar o serviço de 
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emergência/urgência e buscar o DEA. Tal participação constitui-se em uma oportunidade em 

EIP na qual membros de duas ou mais profissões aprendem de forma interativa e em conjunto, 

com o propósito explicito de melhorar a colaboração e a qualidade da atenção aos usuários, 

famílias e comunidades, descentralizado do ensino permanente em formações específicas dentro 

de cada área profissional. 8,17 

Dos profissionais, 66,7% referiram uma rotina de conferência do carro de emergência 

na APS. O enfermeiro ocupa função primordial na realização do checklist de conferência do 

carro de emergência, assim como de verificação do funcionamento dos equipamentos como 

monitor e desfibrilador, evitando iatrogenias.5 

O pleno êxito do atendimento ao paciente em PCR depende do conhecimento técnico-

científico da equipe multiprofissional, da necessidade de protocolos atualizados de 

atendimento, para fins de sistematização e padronização das ações. A determinação de 

funções à cada membro da equipe, da disponibilidade de recursos financeiros, de materiais e 

equipamentos,18 representam diferenciais no contexto das urgências e emergências, e 

impactam diretamente na sobrevida da vítima da PCR. De forma similar, conforme declaração 

dos profissionais no presente estudo, as dificuldades e limitações reconhecidas para o 

atendimento de uma PCR foram referentes a falta de treinamento da equipe, infraestrutura e 

equipamento. Neste contexto, vale destacar a potencialidade da simulação enquanto estratégia 

para treinar estes profissionais evidenciada pelos resultados positivos encontrados no estudo. 

Os aspectos positivos ressaltados pelos profissionais no atendimento a PCR se 

fundamentam na eficácia do atendimento e aptidão para atuação em casos de emergência. 

Seguramente, a eficácia e rapidez no atendimento devem ser promovidas pela equipe como 

um todo, independente das experiências vividas, a equipe deve estar qualificada para 

resolução de situações, sejam elas agudas ou crônicas agudizadas. 5 
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Portanto, o uso de ensino simulado tem se mostrado como uma importante ferramenta 

no processo ensino-aprendizagem promovendo ganhos na aprendizagem, reduzindo a 

ansiedade e o estresse, e aumentando a autoconfiança 11, oportunizando as equipes o 

desenvolvimento de pensamento crítico sobre suas ações, e melhoria contínua dos processos 

de trabalho7.  

As limitações do estudo situam-se na baixa participação dos profissionais em virtude 

da indisponibilidade dada a demanda fixa da assistência à saúde e dos poucos estudos 

relacionados à simulação em SBV para profissionais na APS. 

As implicações para a prática se dão por contribuir para a qualificação dos serviços 

ofertados à população mediante a qualificação do trabalho através da estratégia de simulação 

como capacitação na educação permanente, estando em consonância com os princípios e 

diretrizes da PNAB.  
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CONCLUSÃO 

 Constatou-se que a simulação enquanto estratégia adotada para capacitação, contribuiu 

significativamente para melhoria do conhecimento e da autoconfiança dos profissionais 

atuantes na APS em SBV em cardiologia, especialmente no atendimento de PCR. 

Esses dados ratificam a importância da estruturação da educação permanente em 

saúde, para intervalos de tempo inferiores a seis meses por meio do emprego de estratégias 

simuladas que favorece a participação ativa dos profissionais facilitando a absorção de 

conteúdos e competências reduzindo o risco ao paciente. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Questionário de identificação 

 

Nome do participante:________________________ 

Unidade de saúde: ___________________________ 

Idade:______________anos 

Sexo 

masculino feminino 

Função 

Enfermeiro gerente 

Enfermeiro 

Técnico de Enfermagem 

Auxiliar de Enfermagem 

1. Tempo de formação profissional. _____________(anos) 

2. Especialidade profissional._________________________________________ 

3. Tempo de exercício profissional na atenção primária?________________ 

4. Realizou cursos relacionados ao atendimento a parada cardiorrespiratória?_    

    ( ) Sim. Quais? _______________________________________________ 

                 Quando?______________________________________________ 

    ( ) Não. 

5. Dentre os cursos apontados na questão anterior, quais foram realizados durante a sua 

atuação na atenção básica?  

__________________________________________________________________                _ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 

6. Quais as dificuldades e limitações de recursos humanos e materiais para atendimento a 

parada cardiorrespiratória na unidade de saúde onde atua? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

28 

 

___________________________________________________________________________

____________________ 

7. Quais os aspectos positivos para desempenho do seu exercício profissional durante o 

atendimento a parada cardiorrespiratória, na unidade de saúde onde atua? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 
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APÊNDICE B – QESTIONÁRIO PRÉ E PÓS-TESTE  

 

Questionário – Pré e Pós-Teste 

Nome do participante:__________________________________________________ 

Centro de Saúde: __________________________ 

Data de aplicação: ___/____/_______ ( ) pré-teste (  )pós-teste imediato  (  )pós-teste 60 dias 

Função:_______________________________________________ 
 

No atendimento à vítima de uma parada cardiorrespiratória, assinale os itens aplicáveis 

e, naqueles com resposta sim, enumere a sequência de atendimento de suporte básico de 

vida segundo as diretrizes da Associação Americana de Cardiologia (AHA-2010). 

 

 Checar respiração. SIM (  ) NÃO (  ) 

 Fornecer 30 compressões (quase 2 

compressões/segundos) seguidas de 2 ventilações 

SIM (  ) NÃO (  ) 

 Abrir as Vias Aéreas SIM (  ) NÃO (  ) 

 Hiperestender o pescoço para iniciar ventilação SIM (  ) NÃO (  ) 

 Continuar compressões até chegar DEA/Desfibrilador SIM (  ) NÃO (  ) 

 Ventilar e realizar compressão torácica 

sincronicamente 

SIM (  ) NÃO (  ) 

 Avaliar se vítima é responsiva SIM (  ) NÃO (  ) 

 Fornecer 2 ventilações se não houver respiração 

regular 

SIM (  ) NÃO (  ) 

 Realizar pelo menos 100 compressões por minuto SIM (  ) NÃO (  ) 

 Iniciar compressões imediatamente ao identificar a 

ausência de pulso central 

SIM (  ) NÃO (  ) 

 Checar pulso central (até 10 segundos)  SIM (  ) NÃO (  ) 

 Realizar ventilação com dispositivo (ex. pocket 

máscara) 

SIM (  ) NÃO (  ) 

 Ligar para o Sistema Médico de Emergência  SIM (  ) NÃO (  ) 

 Providenciar um DEA SIM (  ) NÃO (  ) 

 Avaliar o ritmo Cardíaco SIM (  ) NÃO (  ) 

 Elevar o mento para iniciar as ventilações SIM (  ) NÃO (  ) 

 Imediatamente reiniciar RCP: 30 compressões 

torácicas e 2 ventilações (5 ciclos) 

SIM (  ) NÃO (  ) 

 Fazer compressões com depressão torácica de pelo 

menos 5 cm, permitindo que o tórax retorne, após cada 

compressão. Minimizar as interrupções das 

Compressões Torácicas 

SIM (  ) NÃO (  ) 

 Fornecer choque (se ritmo chocável) SIM (  ) NÃO (  ) 

 Ventilar e realizar compressão torácica 

assincronicamente 

SIM (  ) NÃO (  ) 

 Interromper as compressões torácicas 

momentaneamente, para permitir que o DEA avalie o 

ritmo cardíaco se chocável (FV/TV sem pulso) ou não 

chocável (AESP e assistolia) 

SIM (  ) NÃO (  ) 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 
Universidade de Brasília 

Secretaria de Saúde do Distrito Federal 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto: “Efetividade da 

capacitação de profissionais de enfermagem em suporte básico de vida na atenção primária e 

segurança do usuário da rede de assistência à saúde.” O objetivo será verificar e descrever o 

impacto da capacitação em suporte básico de vida para profissionais da Atenção Primária que 

atuam na área de enfermagem para prevenção de mortes evitáveis visando expansão e 

consolidação da saúde e segurança do paciente. 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

através da omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a). 

     A sua participação ocorrerá a partir da resposta de questionários que visam a sua 

identificação profissional, bem como das experiências e das dificuldades vivenciadas para 

prestação do cuidado aos usuários em situação crítica e de risco durante o exercício 

profissional na atenção primária, além de disponibilidade para participar de curso de 

capacitação em suporte básico de vida a ser realizado no seu ambiente de trabalho em dia e 

horário previamente agendados de acordo com sua disponibilidade temporal. Não existe 

obrigatoriamente, um tempo pré-determinado, para responder ao questionário. Será respeitado 

o tempo de cada um para respondê-lo. Informamos que a senhor(a) pode se recusar a 

participar do treinamento e a responder qualquer questão que lhe traga constrangimento, 

podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para a 

senhor(a). 

 Os riscos desse projeto serão mínimos, considerando tratar-se de uma pesquisa com 

seres humanos. Por outro lado, os benefícios relacionam-se com a fortalecimento do 

embasamento técnico-científico dos profissionais da equipe de enfermagem para assistência 

qualificada dos usuários em situações críticas e de risco no cenário da atenção primária, 

inclusive assegurando a longo prazo melhorias na segurança do usuário que procura a rede de 

assistência à saúde. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados em eventos científicos nacionais e 

internacionais após análise coletiva dos dados. Os dados e materiais utilizados na pesquisa 

ficarão sobre a guarda do pesquisador. 

 Se o Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: 

Dr(a) Marcia Cristina da Silva Magro (telefone: 061-8269-0888), na Faculdade de 

Ceilândia/Universidade de Brasília, telefone: (61) 3107-8418, em horário comercial. 

 Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SES/DF. As dúvidas 

com relação à assinatura do TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos 

através do telefone: (61) 3325-4955. 

 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador 

responsável e a outra com o sujeito da pesquisa. 

_____________________________________________ 

Nome / assinatura: 

____________________________________________ 

Pesquisador Responsável/Nome e assinatura: 

 

Brasília, ___ de __________de _________. 
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ANEXO A – ESCALA DE AUTOCONFIANÇA 

 

Escala de Autoconfiança 

 

Participante: 

Data de aplicação: ___/____/_______ ( ) pré-teste (  )pós-teste imediato  (  )pós-teste 60 dias 

Unidade de Saúde: __________________ 

 

Tabela- Self- confidence Scale versão portuguesa (SCSvp) 

 nada 

confiante 

pouco 

confiante 

confiante muito 

confiante 

extremamente 

confiante 

Quão confiante está de ser 
capaz de reconhecer sinais 
e sintomas de  
um evento cardíaco? 

1 2 3 4 5 

Quão confiante está de ser 

capaz de reconhecer sinais e 

sintomas de um evento 

respiratório? 

1 2 3 4 5 

Quão confiante está de ser 

capaz de reconhecer sinais e 

sintomas de um evento 

neurológico? 

1 2 3 4 5 

Quão confiante está de ser 

capaz de avaliar com precisão 

um indivíduo com dor 

torácica? 

1 2 3 4 5 

Quão confiante está de ser 

capaz de avaliar com precisão 

um indivíduo com dispneia? 

1 2 3 4 5 

Quão confiante está de ser 

capaz de avaliar com precisão 

um indivíduo com alteração do 

estado mental? 

1 2 3 4 5 

Quão confiante está de ser 

capaz de intervir 

apropriadamente num 

indivíduo com dor torácica? 

1 2 3 4 5 
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Quão confiante está de ser 

capaz de intervir 

apropriadamente num 

indivíduo com dispneia? 

1 2 3 4 5 

Quão confiante está de ser 

capaz de intervir 

apropriadamente num 

indivíduo com alteração do 

estado mental? 

1 2 3 4 5 

Quão confiante está de ser 

capaz de avaliar a eficácia das 

suas intervenções num 

indivíduo com dor torácica? 

1 2 3 4 5 

Quão confiante está de ser 

capaz de avaliar a eficácia das 

suas intervenções num 

indivíduo com dispneia? 

1 2 3 4 5 

Quão confiante está de ser 

capaz de avaliar a eficácia das 

suas intervenções num 

indivíduo com alteração do 

estado mental? 

1 2 3 4 5 

Adaptado de: MARTINS, J. C. A. et al. Autoconfiança para intervenção em emergências: adaptação e validação 

cultural da Self-confidence Scale em estudantes de Enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem. jul.-ago. 

2014;22(4):554-61 
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO C – NORMAS DA REVISTA ENFERMAGEM EM FOCO 

 

 

TIPOS DE ARTIGOS CONSIDERADOS PARA PUBLICAÇÃO 

Editorial 

Texto de responsabilidade do Conselho Editorial da Revista, que poderá convidar 

especialistas para redigi-lo. Deverá obedecer ao limite de 1.000 palavras, incluindo título, 

descritores e referências. 

Artigos Originais 

São manuscritos que apresentam resultados de pesquisa inédita, de natureza qualitativa ou 

quantitativa. Deverão conter no máximo 3.500 palavras, excluindo títulos, resumos, 

descritores e referências até o limite de 35 (trinca e cinco) e até 8 (oito) autores. 

Devem conter: Introdução com objetivos ao final; Método com tipo do estudo, população e 

amostra, local do estudo, coleta de dados com data, análise dos dados, procedimentos 

éticos; Resultados; Discussão, com as Limitações do estudo e Contribuição para a 

prática ao final em item específico; Considerações Finais ou Conclusão. 

Artigos de Revisão 

Estudos de revisão narrativa, integrativa, sistemática, de escopo (scope review), com ou sem 

metanálise. Deverão conter no máximo 3.500 palavras, excluindo títulos, resumos, descritores 

e referências. Não há limite de referências e, no máximo, oito autores. Os Resultados deverão 

contem os quadros com o fluxograma das etapas da revisão e quadro sintético dos achados 

(nome do periódico, ano de publicação, autores, título do artigo, local de publicação, nível de 

evidência, principais resultados e todos devem estar referendados). Devem 

conter: Introdução com objetivo ao final; Método; Resultados; Discussão, encerrando 

com limitações do estudo e contribuições para a prática em sub item 

separado; Considerações Finais; Referências. 

Artigos de Opinião 
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São manuscritos nos quais o(s) autor(es) apresenta(m) e discute(m) sua posição a respeito de 

determinada temática, de uma legislação ou de uma ocorrência. Deverão conter no máximo 

1.500 palavras, excluindo títulos, resumos, descritores e referências. Com limite de cinco 

referências e dois autores. Devem conter: Introdução com objetivo ao final; Método se 

pertinente; Desenvolvimento com ou sem subtítulos, encerrando com limitações do 

estudo e contribuições para a prática em sub item separado; Considerações 

Finais; Referências. 

Artigos de Reflexão 

São manuscritos que apresentam uma discussão aprofundada sobre uma temática específica, 

um conceito ou uma teoria, ponderando e analisando diferentes pontos de vista teóricos e/ou 

práticos. Deverão conter no máximo 3.000 palavras, excluindo títulos, resumos, descritores e 

referências. Com limite de 15 referências e quatro autores. Devem conter: Introdução com 

objetivo ao final; Método se pertinente; Desenvolvimento com ou sem subtítulos, 

encerrando com limitações do estudo e contribuições para a prática em sub item 

separado; Considerações Finais; Referências. 

Relato de Experiência 

São manuscritos que apresentam um relato de caso, situação da prática profissional ou 

inovação tecnológica, relacionados ao ensino, à assistência, extensão universitária, pesquisa, 

participação política e/ou gestão/gerenciamento, de interesse para a atuação profissional, 

discutindo estratégias de intervenção e avaliação da eficácia. Deverão conter no máximo 

3.000 palavras, excluindo títulos, resumos, descritores e referências. Com limite de 15 

referências e oito autores. 

Devem conter: Introdução, com o objetivo ao final; Metodologia com os seguintes tópicos: 

tipo de estudo, cenário do estudo, período de realização da experiência, sujeitos envolvidos na 

experiência e os aspectos éticos; Objetivos da Experiência; Descrição da Experiência: 

momentos, ações e práticas desenvolvidas, decisões, tecnologias ou estratégias 

utilizadas; Principais resultados alcançados; Limitações da experiência; Contribuições 

para a prática; Considerações Finais ou Conclusão; Referências: no máximo 15. 

Relato de Experiência de Inovação Tecnológica 
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São manuscritos que apresentam uma inovação tecnológica, relacionados ao ensino, à 

assistência, extensão universitária, pesquisa, participação política e/ou gestão/gerenciamento, 

de interesse para a atuação profissional, discutindo estratégias de intervenção e avaliação da 

eficácia. Deverão conter no máximo 3.000 palavras, excluindo títulos, resumos, descritores e 

referências. Com limite de 15 referências e oito autores. 

Devem conter: - Introdução, com o objetivo ao final; - Metodologia com os seguintes 

tópicos: tipo de estudo, cenário do estudo, período de realização da experiência, sujeitos 

envolvidos na experiência e os aspectos éticos; - Objetivos da Inovação; - Descrição da 

Inovação: momentos, ações e práticas desenvolvidas, decisões, tecnologias ou estratégias 

utilizadas; - Principais resultados alcançados com as limitações da 

inovação e contribuições para a prática ao final em sub item separado; - Considerações 

Finais ou Conclusões; - Referências: no máximo de 15. 

Seção Cofen/Conselhos Regionais em Foco 

Para apresentação de artigos os autores deverão seguir as normas da revista à semelhança dos 

demais tipos de manuscritos. 

Deverão conter no máximo 2.500 palavras, excluindo títulos, resumos, descritores e 

referências. 

Resenhas de Livros 

São manuscritos em que o(s) autor(es) apresenta(m) uma análise crítica de livros relacionados 

a áreas de interesse da Enfermagem, publicados nos últimos três anos. Devem conter um 

máximo de 1.000 palavras e até dois autores. A referência completa do livro deverá ser 

incluída no início do texto. No momento da submissão da resenha deverá ser anexado no 

sistema um arquivo com a imagem da capa do livro, em formato JPEG, em alta definição (de 

150 a 300 dpi). 

Carta ao Editor 

Deve conter no máximo de 300 palavras, incluindo cabeçalho e assinatura do correspondente, 

sem referências. 

Resposta do autor 
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Deve conter no máximo de 500 palavras, incluindo cabeçalho e assinatura do correspondente, 

sem referências. 

 

FORMATO E ESTRUTURA DOS MANUSCRITOS 

Os manuscritos devem ser apresentados em arquivo do Microsoft Office Word®, formato A4, 

margens de 2,5 cm, letra Times News Roman fonte 12 e espaçamento entre linhas duplo em 

todo o texto. 

Serão aceitos textos nos idiomas português, espanhol e inglês 

O DOCUMENTO PRINCIPAL deverá conter: 

 - Título 

Apresentado nos três idiomas (português, inglês e espanhol), em negrito, caixa alta, com no 

máximo 15 palavras. 

 - Resumo  

Deve ser estruturado, nos três idiomas (português, inglês e espanhol), contendo: objetivos, 

metodologia, resultados e conclusões, com no máximo 200 palavras. Não deve conter siglas e 

citações de autores. 

Ensaios clínicos deverão apresentar o número do registro no final do resumo. 

 - Descritores 

O artigo deve ter de três a cinco descritores, nos três idiomas (português, inglês e espanhol), 

separados por ponto e vírgula, de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde – DeCS 

(http://decs.bvs.br) ou o Medical Subject Heading – MeSH (www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh). 

 - Corpo do manuscrito 

Deve ser estruturado com Introdução, Método, Resultados, Discussão, Limitações do estudo, 

Contribuições para a prática, Conclusão ou Considerações Finais e Referências. Os artigos de 

opinião, reflexão e relato de experiência poderão assumir outros formatos. 

http://decs.bvs.br/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
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 - A Introdução deverá abordar brevemente o problema estudado, justificando sua 

importância e as lacunas do conhecimento, com base na literatura nacional e internacional 

atualizada. O Objetivo, apresentado no final da introdução, deverá estabelecer a questão 

principal do estudo e ser igual ao apresentado no resumo. 

 - O Método deverá ser apresentado em tópicos: Tipo de estudo (especificando a abordagem e 

desenho); Local do estudo (descrever cenário, se pertinente); Participantes do estudo 

(população e amostra), com definição dos critérios de seleção (inclusão e exclusão); Coleta de 

dados – instrumento(s) e procedimentos de coleta (período de coleta e descrição das etapas); 

Procedimentos de análise e tratamento dos dados quanti e/ou qualitativos; Aspectos éticos 

(descrição dos aspectos éticos e incluir número do parecer do Comitê de Ética e Pesquisa). 

*Não há necessidade de referenciar no texto as Resoluções 466/2012 ou 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. No entanto, deve-se mencionar o seu cumprimento. 

 - Os Resultados deverão apresentar e descrever somente os dados encontrados, sem 

interpretações ou comentários. Poderão ser acompanhados por tabelas, quadros e figuras, 

destacando o que é mais importante, sem repetição de dados. Em caso de depoimentos (frases 

ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa qualitativa), utilizar itálico e apresentá-los em 

novo parágrafo, sem recuo. A identificação dos sujeitos deve ser codificada e estar entre 

parênteses, sem itálico, de forma a preservar a identidade dos mesmos. 

 - As Ilustrações (tabelas, quadros e figuras), limitadas a no máximo cinco, devem estar 

inseridas no corpo do texto, na ordem de apresentação, numeradas consecutivamente, com 

algarismos arábicos. A numeração sequencial é separada por tabelas, quadros e figuras. O 

título das ilustrações deve ser breve, inserido na parte superior e as notas, quando necessárias, 

estarem após a identificação da fonte. Em caso do uso de fotos, os sujeitos não podem ser 

identificados sem apresentar permissão, por escrito (Termo de Autorização de Uso de 

Imagem), para fins de divulgação científica. As ilustrações precisam ser claras para permitir 

sua reprodução em 8 cm (largura da coluna do texto) ou 17 cm (largura da página), em alta 

definição (de 150 a 300 dpi). Para ilustrações extraídas de outros trabalhos previamente 

publicados, os autores devem providenciar permissão, por escrito, para a reprodução das 

mesmas, encaminhando-a na submissão dos manuscritos, como documento suplementar. Não 

há necessidade de inserir a fonte, quando as tabelas, quadros e figuras forem parte do estudo. 



 

41 

 

- A Discussão deverá ser restrita aos resultados apresentados, enfatizando aspectos novos e 

relevantes observados no estudo e discutindo as concordâncias e as divergências com a 

literatura nacional e internacional. 

 - As Limitações do Estudo devem ser apresentadas de maneira sucinta em tópico específico. 

 - As Contribuições do Estudo para a Prática devem ser apresentadas após as limitações do 

estudo, em um novo tópico, também de forma sucinta. 

 - A Conclusão ou Considerações Finais deverão ser claras e objetivas, respondendo 

diretamente aos objetivos e/ou hipóteses do estudo, com base nos resultados e na discussão. 

Não deverão conter referências. 

 - As Referências da revista devem seguir o estilo “Vancouver”, disponível no endereço 

eletrônico (https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

A lista de referências deve ser enumerada, consecutivamente, em algarismos arábicos, 

sobrescritos, de acordo com a sequência em que os autores foram citados no texto, sem a 

menção do nome dos autores (exceto os que constituem referencial teórico). Quando forem 

sequenciais, indicar o primeiro e o último número, separados por hífen, a exemplo: 1-4. 

Quando intercaladas, deverão ser separados por vírgula, ex.: 1-2,4. 

As citações textuais devem ser descritas entre aspas, sem itálico e na sequência do texto. 

É recomendado que, pelo menos, 50% das referências sejam de artigos publicados em 

periódicos, nos últimos cinco anos, indexados em bases de dados nacionais e internacionais. 

Os autores devem evitar a citação de literatura cinzenta (documentos oficiais, livros, manuais 

etc.) não indexada e de difícil acesso à comunidade científica. 

Os títulos dos periódicos devem abreviados de acordo com: List of Journals Indexed for 

MEDLINE (https://www.nlm.nih.gov/bsd/journals/online.html). Para os periódicos que não se 

encontram nesse site, poderão ser utilizadas as abreviaturas do Catálogo Coletivo Nacional de 

Publicações Seriadas (CCN), do IBICT, disponível em: http://ccn.ibict.br/busca.jsf e o Portal 

de Revistas Científicas em Ciências da Saúde da BVS, disponível 

em: http://portal.revistas.bvs.br. 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
https://www.nlm.nih.gov/bsd/journals/online.html
http://ccn.ibict.br/busca.jsf
http://portal.revistas.bvs.br/
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Referências de artigos de periódicos brasileiros bilíngues ou trilíngues devem ser citadas no 

idioma inglês. 

Incluir pelo menos duas citações de artigos da Revista Enfermagem em Foco. 

A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

- O uso de siglas deve ser evitado e, quando utilizadas, devem ser citadas por extenso na 

primeira vez que aparecerem no texto. Não utilizar plural em siglas. 

- Utilizar negrito para destaque e itálico para palavras estrangeiras e nomenclaturas relativas 

classificação científica, taxonomia ou classificação biológica, que designam os grupos ou 

categorias de espécies de seres vivos. 

- Errata: caso os autores identifiquem a necessidade de uma errata após a publicação do 

artigo, devem enviá-la imediatamente à Secretaria da Revista por e-mail. O prazo máximo 

para a solicitação de errata é de 30 dias após a publicação do artigo. 

Disponível em: 

http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/pages/view/SubmissaoOnline 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxonomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://revista.cofen.gov.br/index.php/enfermagem/pages/view/SubmissaoOnline

