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RESUMO

A parada cardiorrespiratória é caracterizada pela perda abrupta da função cardíaca e pulmonar 
em indivíduos acometidos ou não por doenças cardiológicas. Essa disfunção é desencadeada pela 
arritmia cardíaca desenvolvida no processo de parada. A PCR tem sido um motivo de alerta para 
a saúde pública, uma vez que esse evento acomete inúmeras pessoas, desencadeando uma preo-
cupação por parte dos profissionais de saúde. Assim, o artigo tem como objetivo geral identificar, 
na literatura nacional, a atuação do enfermeiro na parada cardiorrespiratória em ambiente extra-
-hospitalar. Trata-se de uma pesquisa exploratória tipo revisão integrativa baseada nas produções 
científicas nacionais dos últimos 5 anos. Para a seleção dos artigos científicos, utilizaram-se os se-
guintes critérios de inclusão: artigos científicos originais, completos e disponíveis nas bases inde-
xadas, no idioma Português, publicados no período de 2014 a 2019. Foram excluídos os estudos 
do tipo revisão e metanálises, dissertações e teses, editoriais, relatos de experiência e artigos re-
petidos. Diante da complexidade do atendimento ao paciente em PCR e da importância da assis-
tência do enfermeiro no atendimento extra-hospitalar, destaca-se a necessidade de capacitação 
acerca dessa temática, uma vez que, entre as principais dificuldades enfrentadas no âmbito assis-
tencial, o conhecimento deficiente dificulta o atendimento da equipe, ocasionando o insucesso na 
reanimação cardiopulmonar e implicando a sobrevida do paciente.

Palavras-chave: Parada cardiorrespiratória; Enfermagem; Ressuscitação cardiopulmonar; Edu-
cação em enfermagem.

NURSE PERFORMANCE IN FRONT OF CARDIORESPIRATORY ARREST  
IN AN EXTRA-HOSPITAL ENVIRONMENT

ABSTRACT

Cardiac arrest is characterized by abrupt loss of cardiac and pulmonary function in individuals 
affected or not by cardiologic diseases. This dysfunction is triggered by the cardiac arrhythmia 
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developed in the stopping process. The PCR has been a reason for public health alert, since event 
affects countless people, triggering a concern on the part of health professionals. Thus, the article 
has as general objective to identify in the national literature about the performance of the nurse 
in cardiorespiratory arrest in the extra-hospital environment. This is an exploratory research type 
integrative review based on the national scientific productions of the last 5 years. For the selection 
of scientific articles, the following inclusion criteria were used: original scientific articles, comple-
te and available in the indexed bases, in the Portuguese language, published between the periods 
2014 and 2019. Studies such as review and meta-analyses, dissertations and theses, editorials, ex-
perience reports and repeated articles were excluded. Considering the complexity of patient ca-
re in PCR and the importance of nursing assistance in extra-hospital care, the need for training 
about this theme is highlighted, since among the main difficulties faced in the field of care, the 
poor knowledge hinders the care of the team, resulting in failure in cardiopulmonary resuscita-
tion, implying the survival of the patient.

Keywords: Cardiac arrest; Nursing; Cardiopulmonary resuscitation; Nursing education.

1 INTRODUÇÃO
A parada cardiorrespiratória (PCR) tem sido um 
motivo de alerta para a saúde pública, uma vez 
que esse evento acomete inúmeras pessoas, desen-
cadeando uma preocupação por parte dos profis-
sionais de saúde. Grande parte dos casos de PCR 
ocorre devido a problemas cardíacos e respirató-
rios. Nesse sentido, um atendimento precoce pre-
vine agravos à saúde e também diminui os índices 
de óbitos desses indivíduos (PEREIRA et al., 2015).

A PCR é caracterizada pela perda abrupta da função 
cardíaca e pulmonar em indivíduos acometidos ou 
não por doenças cardiológicas. Essa disfunção é de-
sencadeada pela arritmia cardíaca desenvolvida no 
processo de parada. As arritmias estão associadas 
a qualquer mudança na condução natural dos estí-
mulos elétricos no miocárdio, podendo levar à ta-
quicardia, bradicardia ou cessar, provocando a inefi-
cácia do bombeamento sanguíneo para os pulmões, 
cérebro e demais órgãos (ASSALIN et al., 2019).

No Brasil, as doenças cardiovasculares são respon-
sáveis por cerca de 20% de todas as mortes em indi-
víduos de 30 anos, sendo que cerca de 820 pessoas 
morrem a cada dia. Apesar do progresso, quan-
do comparada a outros países, inclusive vizinhos 
latino-americanos, a mortalidade no Brasil por 

doenças cardiovasculares ainda se mostra uma das 
maiores do mundo (QUILICI et al., 2014).

Durante toda a vivência hospitalar, o enfermeiro se 
depara com dilemas éticos e legais relacionados às 
suas responsabilidades profissionais. Nesse contex-
to, lhe é incumbido proporcionar a assistência a pa-
cientes críticos que são submetidos a procedimen-
tos complexos e que demandam um elevado nível 
de conhecimento técnico-científico, no qual deve 
haver rapidez e destreza na sua realização (FILHO 
et al., 2016).

Os destaques da American Heart Association (AHA) 
preconizam as atualizações das diretrizes de ressus-
citação cardiopulmonar e atendimento cardiovas-
cular de emergência (ACE), que trazem discussão 
com base em evidências a cada 5 anos (AHA, 2015).

Nessa perspectiva, a atualização permanente quan-
to às novas diretrizes da Ressuscitação Cardiopul-
monar (RCP) é essencial para reduzir a morbi-
mortalidade dos pacientes de qualquer idade, co-
mo também as consequências neurológicas acarre-
tadas pela demora ou ineficiência do atendimento 
(BARROS; NETO, 2018).

Assim, o conhecimento do profissional enfermeiro 
é imprescindível, uma vez que a competência é um 
fator relevante na determinação do sucesso da as-
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sistência e fundamentação da ação executada, con-
tribuindo para a sobrevivência inicial de um pa-
ciente em súbita parada cardiorrespiratória (BAR-
ROS; NETO, 2018). 

Vale ressaltar que há grande relevância do pro-
fissional enfermeiro no cenário extra-hospitalar 
diante do paciente em parada cardiorrespiratória. 
Além disso, ele é responsável pela gerência de pes-
soas e de recursos materiais.

Mediante as considerações, este estudo tem como 
base a seguinte questão norteadora: Qual é a atua-
ção do enfermeiro na parada cardiorrespiratória 
em ambiente extra-hospitalar?

Assim, o artigo tem como objetivo geral identifi-
car, na literatura nacional, a atuação do enfermeiro 
na parada cardiorrespiratória no ambiente extra-
-hospitalar. Como objetivos específicos, explicar as 
etapas de atendimento de uma PCR, identificar a 
atuação do enfermeiro durante o atendimento ao 
paciente com parada cardiorrespiratória e ressal-
tar a importância da qualificação profissional para 
atendimento à PCR.

Portanto, o presente estudo justifica-se pelo fato 
de obter maiores conhecimentos sobre a atuação 
do enfermeiro frente à parada cardiorrespirató-
ria em ambiente extra-hospitalar. A motivação em 
aprofundar os estudos sobre o tema surgiu a par-
tir da rotina do ambiente de trabalho, ao notar o 
despreparo e a insegurança dos profissionais en-
volvidos, principalmente o enfermeiro, na atuação 
diante de uma PCR.

Trata-se de uma pesquisa exploratória, tipo revisão 
integrativa, baseada nas produções científicas na-
cionais dos últimos 5 anos. Optou-se por esse pe-
ríodo, pois abrange as publicações atualizadas so-
bre o tema.

O estudo foi fundamentado em seis etapas: iden-
tificação do tema e seleção da hipótese ou questão 
de pesquisa; estabelecimento de critérios para in-
clusão e exclusão de estudos/ amostragem ou bus-
ca na literatura; categorização dos  estudos; avalia-

ção dos estudos, discussão dos resultados e apre-
sentação da revisão (MENDES; SILVEIRA; GAL-
VÃO, 2008).

Para nortear esta revisão, desenvolveu-se a seguinte 
questão: Qual é a atuação do enfermeiro na parada 
cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar?

A busca dos artigos ocorreu a partir das seguintes 
bases de dados: Scientific Electronic Library On-
line (SciELO), Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de 
Dados de Enfermagem (BDENF). As palavras-cha-
ve foram definidas usando os Descritores em Saúde 
(DESC’s). Desse modo, para a identificação dos ar-
tigos em cada uma das bases de dados foi utilizada 
a seguinte combinação de descritores: parada car-
diorrespiratória, enfermagem, ressuscitação car-
diopulmonar, educação em enfermagem.

Para a seleção dos artigos científicos utilizaram-se 
os seguintes critérios de inclusão: artigos científi-
cos originais, completos e disponíveis nas bases in-
dexadas; no idioma Português, publicados no pe-
ríodo de 2014 a 2019, com delineamento metodo-
lógico de pesquisas quantitativas e qualitativas, po-
pulação-alvo de adultos e que avaliassem a atuação 
da enfermagem.

Foram excluídos os estudos do tipo revisão e meta-
nálises, dissertações e teses, editoriais, relatos de ex-
periência e artigos repetidos. A amostra inicial do 
estudo foi composta por 22 artigos, dos quais foram 
excluídos 14 estudos por não atenderem aos crité-
rios de inclusão, sendo utilizados apenas 08 artigos.

Elaborou-se um instrumento para a coleta das in-
formações, a fim de responder à questão nortea-
dora desta revisão abordando título/autor(es)/
ano, objetivo, método e principais resultados. Os 
dados foram analisados de forma descritiva, cate-
gorizando as temáticas em atuação do enfermei-
ro na parada cardiorrespiratória no ambiente ex-
tra-hospitalar, principais dificuldades encontradas 
no atendimento ao paciente em PCR e importân-
cia da qualificação profissional para atendimento 
a essa disfunção.
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Todos os aspectos éticos relacionados à elabora-
ção e ao desenvolvimento de uma revisão inte-
grativa foram seguidos, sendo os artigos utiliza-
dos públicos, portanto, sem necessidade de soli-
citar autorização.

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir é descrita uma síntese panorâmica dos es-
tudos incluídos nesta revisão: título/autor(es)/ano, 
objetivo, método e principais resultados (Quadro 1).

Quadro 1 – Síntese panorâmica dos estudos incluídos na revisão integrativa (continua)

Título/Autor(es)/ ano Objetivo Método Principais resultados

Parada cardíaca extra-
-hospitalar: fatores de-
terminantes da sobre-

vida imediata após ma-
nobras de ressuscitação 

cardiopulmonar  
MORAIS; CARVALHO; 

CORREA, 2014.

Analisar fatores determi-
nantes da sobrevida ime-
diata de pessoas que rece-
beram manobras de res-
suscitação cardiopulmo-
nar pelas equipes de su-

porte avançado do Serviço 
de Atendimento Móvel de 

Urgência, de Belo  
Horizonte.

Trata-se de estudo 
Epidemiológico,  

retrospectivo.

A maioria era do sexo masculi-
no, média de idade foi de  

64 anos e o tempo de desloca-
mento, nove minutos. A sobrevi-

da imediata foi observada  
em 239 pessoas.

Supervisão do Enfer-
meiro no atendimento 
pré-hospitalar móvel. 

BERNADES et al., 2014.

Analisar como ocorre a 
supervisão no Serviço de 
Atendimento Móvel de  

Urgência (SAMU) de um 
município do Estado de 

São Paulo - Brasil.

Estudo qualitativo 
que utilizou a análi-
se temática de con-
teúdo para análise 

dos dados.

Os resultados revelaram que a 
supervisão foi considerada pri-

mordial nesse serviço. Além dis-
so, os enfermeiros não estão pre-

sentes fisicamente nesse servi-
ço, o que prejudica a qualificação 

dos profissionais.

Parada e reanimação 
cardiorrespiratória:  

conhecimento do enfer-
meiro baseado nas  

Diretrizes da American 
Heart Association 2015 
BARROS; NETO, 2015.

Avaliar o conhecimento 
do especialista em forma-
ção do curso de Cardio-

logia e Hemodinâmica no 
que se refere ao atendi-

mento emergencial à pa-
rada cardiorrespiratória, 
segundo as novas diretri-

zes da American Heart 
Association– 2015.

Estudo descritivo/
exploratório, com 

abordagem quanti-
tativa.

A amostra de 25 pós- graduan-
dos: 20 (80%) tinham conheci-
mento para identificar uma pa-

rada cardiorrespiratória e 21 
(84%) indicaram qual a condu-
ta correta após a detecção deste 
evento, 20 (80%) referiram que 
já realizaram cursos sobre o te-

ma e 23 (92%) buscaram melho-
res informações sobre o tema na 

literatura.

Fatores que comprome-
tem a qualidade da res-
suscitação cardiopul-

monar em unidades de 
internação: percepção 
do enfermeiro FILHO 

et al., 2015

Identificar, na percepção 
dos enfermeiros, os fato-
res que comprometem a 
qualidade da assistência 
prestada durante o aten-
dimento do paciente em 
PCR em unidades de in-

ternação hospitalar.

Estudo descritivo, 
exploratório.

A maioria dos enfermeiros rela-
tou que há elevado número de 

profissionais no cenário (75,5%), 
falta de harmonia (77,6%) ou 
estresse de algum membro da 
equipe (67,3%), falta de mate-
rial e/ou falha de equipamento 
(57,1%), falta de familiarização 
com o carrinho de emergência 
(98,0%) e presença de familiar 

no início do atendimento da pa-
rada cardiorrespiratória (57,1%).



SANTOS, A.P.C.; MARQUES, P.B.  |  Atuação do enfermeiro frente à parada cardiorrespiratória em ambiente extra-hospitalar

Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde  |  Salvador, v. 9, n. 9, p. 07-15, jul./dez. 2021  11 

Quadro 1 – Síntese panorâmica dos estudos incluídos na revisão integrativa (conclusão)

Título/Autor(es)/ ano Objetivo Método Principais resultados

Competência legal do 
Enfermeiro na urgên-

cia/ emergência.  
FILHO et al., 2016.

Conhecer quais procedi-
mentos /aspectos/situa 

ções relacionados aos ser-
viços de urgência/emer 

gência foram objeto de re-
gulamentaçã pelos conse-

lhos de Enfermagem.

Estudo descritivo- 
exploratório com 

abordagem qualita-
tiva e documental.

O exame da legislação apontou a 
necessidade de uma maior regu-
lamentação do exercício profis-

sional e formação nessa área.

Avaliação dos conhe-
cimentos e habilidades 
em ressuscitação car-
diopulmonar assimi-

lados por profissionais 
da atenção primária em 
saúde. NOGUEIRA et 

al., 2018.

Avaliar a retenção do co-
nhecimento teórico e as 
habilidades assimiladas 

por profissionais da aten-
ção primária em saúde em 
treinamento de ressuscita-

ção cardiopulmonar.

Estudo quantitativo, 
com participantes 

dos treinamentos so-
bre parada cardior-

respiratória realizada 
entre agosto de 2013 

e julho de 2014.

Na análise da retenção do co-
nhecimento, observou-se que-

da do número médio de acertos 
comparado à média imediata-

mente após o treinamento.

Eficácia da simulação 
na autoconfiança de es-
tudantes de Enferma-

gem para ressuscitação 
cardiopulmonar extra-
-hospitalar: um estu-

do quase experimental. 
BARBOSA et al., 2019.

Verificar a eficácia da si-
mulação na autoconfiança 
de  estudantes de Enfer-

magem para ressuscitação 
cardiopulmonar extra-

-hospitalar.

Estudo quase expe-
rimental, de gru-

po único, tipo antes 
e depois, realizado 
com estudantes de 
graduação em En-

fermagem.

A simulação se mostrou uma es-
tratégia educativa eficaz no au-
mento da autoconfiança de es-
tudantes de Enfermagem para 
atuação em ressuscitação car-
diopulmonar extra-hospitalar.

Programa de Treina-
mento Teórico/Prático 
In Loco para Enferma-
gem Acerca das Mano-
bras Básicas em Ressus-
citação Cardiopulmonar. 

ASSALIN et al., 2019.

Avaliar um programa de 
treinamento teórico/prá-
tico in loco para técnicos 
e auxiliares de enferma-

gem sobre manobras bási-
cas em ressuscitação car-

diopulmonar.

Estudo quase expe-
rimental desenvolvi-
do de agosto a outu-

bro de 2015.

Os técnicos e auxiliares apresen-
taram melhor desempenho no 

pós-teste, respectivamente, 161% 
e 180%. O maior desempenho 
foi no reconhecimento da pa-

rada cardiorrespiratória (PCR), 
83,3% para auxiliares e 83,6 % 

para técnicos.

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

2.1 Etapas de atendimento de uma PCR

A cada cinco anos, a American Heart Associeation 
(AHA) lança novas diretrizes de ressuscitação car-
diopulmonar, as quais se norteiam em processo in-
ternacional de avaliação de evidências. Para a AHA, 
o atendimento à PCR divide-se em Suporte Bási-
co de Vida (SBV), que consiste em um conjunto 
de procedimentos sequenciais caracterizados por 
compressões torácicas, abertura das vias aéreas, res-
piração artificial e desfibrilação e Suporte Avançado 

de Vida (SAV), que compreende a manutenção do 
SBV, com a administração de medicamentos e o tra-
tamento da causa da PCR (AHA, 2015).

Para a American Heart Association (2015), o atendi-
mento inicial do paciente em PCR deve consistir em 
uma abordagem sistemática estabelecida nos cinco 
elos da cadeia de sobrevivência: identificar preco-
cemente um indivíduo em PCR (verificar se há res-
piração e pulso ao mesmo tempo), solicitar imedia-
tamente ajuda especializada, iniciar Ressuscitação 
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Cardiopulmonar (RCP) por meio de compressões 
torácicas efetivas, abrir via aérea e ofertar oxigênio e, 
na vigência dos ritmos TVSP e FV, proceder à desfi-

brilação precoce, além de oferecer suporte avançado 
de vida eficaz e cuidados pós-PCR integrados, como 
demonstra a Figura 1 abaixo (AHA, 2015).

Figura 1 – CADEIAS DE SOBREVIVÊNCIA DE PCREH

Fonte: American Hearth Association, 2015.

Tem-se dado ênfase permanente às características 
de uma RCP de alta qualidade: comprimir o tórax 
com frequência e profundidade adequadas, permi-
tir o retorno total do tórax após cada compressão, 
minimizar interrupções nas compressões e evitar 
ventilação excessiva. A velocidade recomendada 
para as compressões torácicas é de 100 a 120/min, 
em relação à compressão-ventilação sem via aérea 
avançada, são preconizados 30:2, já a relação com-
pressão-ventilação com via aérea avançada é uma 
ventilação a cada 6 segundo (AHA, 2015).

A recomendação confirmada para a profundida-
de das compressões torácicas em adultos é de, pe-
lo menos, 2 polegadas (5 cm), mas não superior a 
2,4 polegadas (6 cm). Nessa perspectiva, a assistên-
cia deve ser realizada com eficiência e eficácia, uma 
vez que a PCR é uma emergência clínica, na qual 
a finalidade da assistência ao paciente é preservar 
a vida, restabelecer as funções fisiológicas, aliviar 
o sofrimento e minimizar as incapacidades (BAR-
ROS; NETO, 2018; AHA, 2015).

O enfermeiro, por prestar assistência ao pacien-
te durante 24 horas por dia e possuir habilidades 
técnicas e conhecimentos científicos é, na maioria 
das vezes, o primeiro profissional a identificar es-
se agravo. Mediante isso, deve ser um profissional 

ágil, com raciocínio clínico rápido, como também 
possuir habilidades técnicas e controle emocional 
para atuar em uma situação de emergência (FI-
LHO et al., 2015; BARBOSA et al., 2019).

2.2 Ações do enfermeiro na RCP

O enfermeiro executa todas as atividades regidas 
pela Lei do Exercício Profissional nº 7.498, de 25 
de junho de 1986, como também pelo Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovada 
pela Resolução Cofen nº 311, de 8 de fevereiro de 
2007. Tem como órgão regulador o sistema Cofen/
Coren que, dentre outras atribuições, dispõe de po-
der normativo para regulamentar e suprir a legis-
lação federal no que se refere às atividades técnicas 
das profissões compreendidas nos serviços de en-
fermagem (COFEN, 2010).

Nesse contexto, a supervisão é uma das atribui-
ções do profissional enfermeiro que trabalha no 
APH, dentre as competências: supervisionar e ava-
liar as ações da equipe no Atendimento Pré-hospi-
talar Móvel; executar prescrições médicas por tele-
medicina; proporcionar assistência de enfermagem 
de maior complexidade técnica a pacientes graves e 
com risco de vida, além de ter capacidade de tomar 
decisões imediatas (BERNARDES et al., 2014).
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Ainda em relação à equipe, diretrizes sobre RCP 
publicadas pela Sociedade Brasileira de Cardiolo-
gia reforçam a liderança e comunicação como dois 
princípios essenciais do trabalho em equipe. O líder 
deve ser o profissional que centraliza a comunica-
ção entre os membros da equipe e assume a condu-
ção do caso, assegurando que todas as tarefas sejam 
executadas de forma adequada. Tal recomendação 
reforça a importância do enfermeiro na melhora da 
qualidade da RCP (FILHO et al., 2015).

No atendimento às urgências e emergências, o en-
fermeiro vivencia muitos dilemas éticos e legais da 
responsabilidade profissional, autonomia em rela-
ção aos demais profissionais, como também a com-
petência legal para realizar procedimentos. Atende 
o paciente grave que se submete a procedimentos 
complexos, na maioria das vezes associados a pro-
tocolos específicos para a atuação do enfermeiro. 
Portanto, o momento no qual se dá o atendimento 
de emergência exige rapidez e o enfermeiro precisa 
estar respaldado legalmente para a sua realização 
(FILHO et al., 2016).

Assim, na equipe de enfermagem, é privativa do 
enfermeiro a realização da classificação de risco. 
Embora o Ministério da Saúde afirme que a clas-
sificação de risco pode ser realizada por qualquer 
profissional de nível superior, ele aponta o enfer-
meiro como o profissional adequado a essa atuação 
(BRASIL, 2004). Dessa forma, o reconhecimento 
dos sinais clínicos da PCR é imprescindível para 
iniciar a  cadeia de sobrevivência, a saber, identifi-
cação da PCR, a mobilização do serviço médico de 
urgência e manobras de RCP, desfibrilação e SAV 
(ASSALIN et al., 2019).

A inserção da máscara laríngea e combitubo eso-
fagotraqueal, a desfibrilação com o uso do DEA e 
manobra vagal, e a punção intraóssea são procedi-
mentos complexos no contexto das arritmias e da 
reanimação cardiopulmonar mais voltada para a 
atuação de enfermeiro especialista. Portanto, em-
bora o enfermeiro possua competência legal pa-
ra realizar esses procedimentos, tornam-se funda-
mentais a capacitação técnica, o registro dos pro-

cedimentos e a presença dos protocolos institucio-
nais (COFEN, 2007).

Desse modo, o enfermeiro deve compreender a 
complexidade e importância do seu papel de su-
pervisor em uma equipe de Atendimento Pré-Hos-
pitalar Móvel. Deve, ainda, entender que essa su-
pervisão abrange, além da busca pela qualificação, 
o reconhecimento da sua importância (BERNAR-
DES et al., 2014).

2.3 Importância da qualificação profissio-
nal para atendimento a PCR
A parada cardíaca é a emergência clínica mais 
grave e com pior prognóstico, entretanto, pode 
ser um estágio transitório, reversível, com possi-
bilidades de pacientes se recuperarem e retorna-
rem às suas atividades. Diante disso, ressalta-se a 
importância de se ter um serviço de atendimen-
to pré-hospitalar bem organizado, estruturado 
com equipes capacitadas (MORAIS; CARVALHO; 
CORREA, 2014).

A atualização permanente quanto às novas diretri-
zes da RCP é fundamental para minimizar a mor-
bimortalidade dos pacientes de qualquer idade, as-
sim como as consequências neurológicas decor-
rentes da demora ou ineficiência do atendimento. 
Logo, o conhecimento do enfermeiro é essencial, 
uma vez que sua competência é característica de-
terminante e condicionante no êxito da assistên-
cia executada, o que contribui para a sobrevivência 
inicial de um paciente em súbita PCR (BARROS; 
NETO, 2018).

Sob tal perspectiva, a educação permanente em 
Saúde é uma estratégia que objetiva transformar 
e qualificar a atenção à saúde, aos processos for-
mativos e às práticas de educação em saúde, res-
saltando a importância da capacitação de todos os 
profissionais que atuam nessa área, independente-
mente da complexidade do atendimento (ASSA-
LIN et al., 2019).

Nesse contexto, acredita-se que a busca de cursos é 
um ótimo recurso para maior capacitação e atua-
lização, a fim de que os profissionais tenham me-
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lhor conhecimento teórico-prático e, consequente-
mente, melhor desempenho mediante um possível 
atendimento, contribuindo para a maior sobrevida 
da vítima (BARBOSA et al., 2019).

Além disso, avaliar o conhecimento de profissio-
nais treinados é de fundamental importância, tanto 
para identificar a retenção de conhecimento, ofer-
tar apoio educacional na prática e também nortear 
os possíveis ajustes à intervenção educativa. É im-
prescindível identificar se os objetivos dos progra-
mas foram atingidos, o que implica a necessidade 
de medidas de resultados práticos e de impacto no 
trabalho (NOGUEIRA et al., 2018).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da complexidade do atendimento ao pa-
ciente em PCR e da importância da assistência do 
enfermeiro no atendimento extra-hospitalar, des-
taca-se a necessidade de capacitação nessa área, 
uma vez que, entre as principais dificuldades en-
frentadas no âmbito assistencial, o conhecimento 
deficiente dificulta o atendimento da equipe, oca-
sionando o insucesso na reanimação cardiopulmo-
nar, o que implica a sobrevida do paciente.

Portanto, para que o enfermeiro e sua equipe te-
nham êxito no atendimento ao indivíduo em PCR, 
como também desenvolvam suas habilidades, é 
fundamental que as instituições de saúde desenvol-
vam programas de capacitação permanente, contí-
nuos, a fim de buscar alternativas para melhorar a 
atuação do profissional.

Por fim, conclui-se que a parada cardiorrespirató-
ria é uma emergência grave que requer agilidade 
nas técnicas e nas manobras de ressuscitação car-
diopulmonar para proporcionar ao paciente um 
possível retorno e o mínimo de sequelas.
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