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Resumo
Os enfermeiros devem atender os casos de maior complexidade em situações de urgência e
emergência, o que inclui a Parada Cardiorrespiratória (PCR). Esta pesquisa analisou o
conhecimento teórico dos enfermeiros sobre reanimação cardiopulmonar (RCP), de forma a
identificar se estão atualizados com as diretrizes da American Heart Association de 2015. Tratase de um estudo descritivo, de caráter transversal com abordagem quanti-qualitativo. A amostra
foi composta por 13 enfermeiros. O instrumento de coleta de dados foi um questionário adaptado,
composto por questões sobre o perfil sociodemográfico e variáveis baseadas nas diretrizes de
reanimação cardiopulmonar. Em sua caracterização, 69,23% são do sexo feminino, aqueles
formados entre 07 a 09 anos representaram 30,77%, 76,92% afirmaram nunca ter realizado
capacitação referente ao tema. Obteve-se média geral de acertos de 60,68% (DP±0,23). O
percentual de acertos para cada variável foi: sinais e sintomas da PCR (69,23%), conduta frente a
PCR (15,38%), ordem de prioridade em Suporte Básico de Vida (SBV) (53,85%), relação
massagem e ventilação em SBV (69,23%), ritmo da massagem (76,92%), ventilação no Suporte
Avançado de Vida (46,15%), desfibrilação (53,84%), última atualização das diretrizes (61,54%).
Sendo assim, evidencia-se que há pouca busca de especialização na área de atendimento à
urgência e emergência e pouco preparo dos profissionais para o atendimento, não desempenhando
seu papel de maneira efetiva, evidenciado por grande parte dos pesquisados não conhecerem a
mais recente diretriz de RCP, necessitando, portanto, de capacitações periódicas com o intuito de
qualificar o trabalho em saúde, além de garantir a qualidade ao cuidado prestado.
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