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Resumo: A parada cardiorrespiratória é definida como suspensão abrupta das 

funções cardíacas, respiratórias e cerebrais. Dados afirmam que 200000 

paradas cardiorrespiratórias ocorrem anualmente, das quais 50% sucedem em 

ambiente intra-hospitalar. A intervenção imediata pode evitar lesões nas células 

cerebrais, por consequência, sequelas irreversíveis. Descrever a vivência 

acadêmica de enfermagem em estágio no setor da unidade de terapia intensiva 

do coração diante de uma parada cardiorrespiratória. Trata-se de um estudo 

descritivo, com abordagem qualitativa do tipo relato de experiência, no período 

de Maio de 2019, em atendimento a disciplina de ensino clínico em alta 

complexidade, decorrido em um hospital de referência cardiológica do Cariri 

cearense. Uma paciente idosa, com quadro clínico instável e comprometimento 

importante no coração e pulmão, verificou-se a ausência da atividade elétrica e 

a falta de pulso carotídeo. O profissional plantonista do setor reconheceu a 
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parada cardiorrespiratória, informando a equipe e iniciando imediatamente a 

ressuscitação cardiopulmonar por meio das compressões torácicas. Houve o 

dimensionamento da equipe, formada por: cronometrista, reanimadores 

encarregados das vias aéreas, compressões cardíacas e administração de 

medicamentos, totalizando sete profissionais e uma acadêmica de 

enfermagem. Ofertou-se a ventilação através da bolsa-válvula-máscara com 

duas ventilações entre 5 e 10 segundos. Realizou-se as compressões 

profundas, permitindo o retorno do tórax e mantendo a frequência de 100 a 120 

compressões por minuto. Proveram-se cuidados à usuária com qualidade e 

eficácia, em observância a promoção da saúde e prevenção de sequelas. A 

reanimação durou cerca de 40 minutos, após utilizar todos os recursos 

disponíveis e necessários, a equipe optou por sessar a reanimação e a 

paciente evoluiu à óbito devido a extrema gravidade do seu caso. A experiência 

foi satisfatória, sendo de grande valia para a formação acadêmica, pois 

proporcionou aprendizado sobre a assistência ao paciente em parada 

cardiorrespiratória, aplicando conhecimentos teóricos na prática, sendo notório 

esse paralelo. Enfatiza-se que esse estágio proporcionou aos discentes o 

conhecimento prático assistencial da equipe multidisciplinar, sendo 

imprescindível o atendimento com prontidão, conhecimento, habilidades 

técnicas sistematizadas e uniformes, a fim de restabelecer a hemodinâmica do 

paciente, desempenhando uma assistência eficaz e de qualidade. 
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