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RESUMO
A parada cardiorrespiratória (PCR) representa uma das urgências mais temida, pois exige que
profissionais façam um atendimento rápido, eficaz e seguro. O Suporte Básico de Vida (SBV)
oferece técnicas como compressões torácicas, abertura das vias aéreas, respiração artificial e
desfibrilação, e no que se refere a Suporte Avançado a Vida (SAV) o atendimento deve conter
a manutenção do SBV, com a administração de medicamentos e o tratamento da causa da
PCR. O presente estudo tem por objetivo apresentar a experiência vivida por acadêmicos de
enfermagem durante um treinamento de SBV/SAV no TRS Centro de Dialise de Cacoal
LTDA, Trata-se de um relato de experiência a partir de uma atividade desenvolvida através de
um projeto de extensão proporcionado pela Liga Acadêmica de Enfermagem em Cardiologia
(LAEC), onde os acadêmicos previamente preparados realizaram uma abordagem teórica e o
treinamento prático com simulação realística. Com a realização do projeto, evidenciou-se um
déficit teórico acerca do assunto; muitos profissionais não compreendiam a diferença de SBV
e SAV e a sequência correta de atendimento em caso de PCR. Desta forma a educação em
saúde foi usada como suporte de educação continuada a fim de melhorar a assistência
prestada a dezena de pessoas que rebem diariamente atendimento no Centro de Dialise, visto
que os acadêmicos abordaram o que há de mais novo acerca da temática e adequaram as ações
a realidade dos profissionais. Após a exposição do conteúdo teórico e prático, observou-se
maior segurança e agilidade nas ações da equipe nos treinamentos.
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