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RESUMO

O presente estudo tem como tema: Suporte Básico de Vida (SBV), pois o atendimento adequado à vítima de parada cardiorrespiratória depende 
principalmente do reconhecimento precoce dos sinais e sintomas e da intervenção adequada e rápida para reverter esse quadro, apesar de 
avanços nos últimos anos relacionados à prevenção e tratamento, muitas são as vidas perdidas anualmente no Brasil relacionadas à parada 
cardiorrespiratória (PCR), ainda que não tenhamos a exata dimensão do problema pela falta de estatísticas robustas a este respeito.. Tendo em 
vista essa realidade, nos deparamos com a seguinte problemática: Qual o conhecimento teórico e prático do acadêmico de Enfermagem em SBV? 
Desta forma o objetivo da pesquisa é: Investigar o conhecimento dos graduandos do 9º e 10° períodos do curso de Enfermagem acerca do 
Suporte Básico de Vida. Através de pesquisa de campo do tipo quantitativa, com abordagem descritiva e exploratória, os dados foram obtidos 
através de um questionário com um total de 15 perguntas fechadas; o cenário foi uma Instituição de Ensino Superior privada na zona Oeste do 
Rio de Janeiro e teve como sujeitos da pesquisa os acadêmicos do Curso de Enfermagem do 9° e 10° período do curso, matriculados no cenário, 
que já tivessem cursado a disciplina Alta Complexidade e que concordassem em participar da pesquisa através da assinatura do termo de 
consentimento livre esclarecido; foram obtidos dados de 66 alunos que se enquadravam nos critérios de inclusão. Os dados coletados foram 
seccionados em “dados sociodemográficos e econômicos”, e “dados acadêmicos referentes à pesquisa”, sendo inicialmente analisados de forma 
individual e posteriormente realizado o cruzamento de dados, em sequência foram distribuídos em tabelas simples no Word 2013. Por meio da 
análise minuciosa dos dados, foi possível verificar que embora os acadêmicos de enfermagem acreditem ter conhecimento teórico-prático 
necessário para atuar em uma PCR, evidenciado por 71% dos participantes, os mesmos ao responderem situações hipotéticas sobre
implementação do SBV apresentaram rendimento incompatível com sua autoavaliação, pois 38% destes erraram todas as questões e 47% 
erraram pelo menos uma questão. Também foi possível perceber que 100% dos participantes acreditam ser necessário um maior investimento 
por parte da Universidade em palestras, oficinas e treinamentos periódicos acerca da temática, caracterizando insegurança da parte dos mesmos, 
ainda que acreditem ser capazes de atuar.Através dos resultados, concluiu-se que é importante a implementação de mais oficinas, treinamentos e 
simulações, acerca da temática e de forma periódica, uma vez que o que não é praticado regularmente pode ser esquecido com facilidade.
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