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Resumo: A parada cardiorrespiratória (PCR) é definida como inatividade 

mecânica cardíaca, confirmado pela ausência pulso carotídeo, irresponsividade 

e apneia ou respiração agônica, ofegante. No Brasil, estima-se 200.000 casos 

de PCR a cada ano, dos quais 50% ocorrem em ambiente intra-hospitalar. 

Descrever a experiência acadêmica diante do suporte avançado de vida em 

uma simulação realística. Trata-se de um relato de experiência realizada em 

uma instituição de ensino de nível superior realizado no mês de junho. 

Participaram oito alunos do projeto de extensão “Ressuscitação” do curso de 

Enfermagem para a devida simulação e vinte alunos como ouvintes/assistentes 

da simulação. Para a realização da simulação foram utilizados: manequins, 

seringas para administração de medicamentos, ampolas, bolsa-válvula-

mascara, desfibrilador, maca, monitor cardíaco e biombo. O grupo recebeu 

treinamento prévio sobre as recomendações para a simulação realística, 

segundo a American Heart Association (AHA). O exercício do suporte 

avançado de vida realizado pelos integrantes do projeto de extensão promoveu 

um maior conhecimento prático para os discentes assistentes presentes, visto 
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que, antes da realização da simulação, a docente que ministrava o minicurso 

sobre a teoria sobre como proceder diante de um paciente em parada 

cardiorrespiratória no meio intra-hospitalar. Foi ressaltando o dimensionamento 

da equipe multidisciplinar e os cuidados assistências a serem prestados, 

dividindo as funções de cada membro da equipe multidisciplinar perante o 

paciente que se encontrava e dando ênfase no papel de cada um. Desta forma, 

os discentes ouvintes que estavam presentes conciliaram a teoria abordada em 

sala juntamente com a prática exercida através da simulação. O Projeto 

possibilita a capacitação tanto de profissionais ou estudantes da área da saúde 

quanto a qualquer leigo que queira desenvolver essas habilidades em 

reanimação cardiorrespiratória, através de simulações realísticas no suporte 

básico quanto ao suporte avançado de vida. 

Palavras-chave: Parada cardíaca. Reanimação cardiopulmonar. Educação em 

saúde 

 


