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RESUMO

Objetivo: identificar e analisar as necessidades de atualização do conhecimento dos enfermeiros sobre o atendimento à Parada 
Cardiorrespiratória (PCR) propondo medidas para a sua implementação. Métodos: Trata-se de uma pesquisa-ação, desenvolvida no Pronto 
Socorro de uma Instituição pública de alta complexidade e em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizadas na cidade de Belo 
Horizonte-MG. A população foi de 53 profissionais do quadro total de enfermeiros de ambas as unidades de atendimento, Pronto Atendimento e 
UPA. Destes foram excluídos 6, por envolvimento com a pesquisa, férias, licença médica e licença maternidade, restando 47. Dos 47 enfermeiros, 
10 tiveram disponibilidade nos meses de julho e outubro de 2017 para participar da pesquisa através do treinamento e respondendo o 
questionário de coleta de dados. A equipe do treinamento foi constituída por 1 médico, 1 enfermeira e 1 fisioterapeuta no mês de julho de 2017, 
e ocorreu em duas datas com dois turnos (manhã e tarde) em cada data, devido a disponibilidade dos participantes, assim dividido em quatro 
grupos diferentes com quantidade similares de participantes e aconteceu em salas com equipamentos e estrutura física adequados que 
dispuseram condições para o mesmo. O treinamento teve duração de cinco horas, dividido em uma parte teórica, abordando o Suporte Básico e 
Avançado de Vida e as atualizações de 2015, e uma parte prática, envolvendo a identificação de PCR, compressões torácicas, ventilação, drogas e 
vias de administração, ritmos cardíacos chocáveis e não chocáveis. A coleta de dados foi realizada através da aplicação de um questionário 
semiestruturado, já validado e adaptado conforme as atualizações de 2015 do Guideline para RCP, contemplando duas partes: a primeira com 10 
questões abertas com o perfil profissional do enfermeiro, a segunda com 12 questões fechadas relacionadas ao conhecimento do enfermeiro 
sobre as atualizações PCR/RCP e 1 sobre a avaliação do treinamento. O questionário foi aplicado em três momentos, antes do treinamento (pré-
teste), logo após (pós-teste) e decorridos três meses (3 meses). A análise foi feita através do programa IBM SPSS Statistics versão 24. A 
caracterização do formulário de coleta foi realizada através da frequência observada, porcentagem, valor mínimo, máximo, mediana, média e 
desvio padrão. A ANOVA avaliou a diferença entre as médias das porcentagens das respostas entre as três fases (pré-teste, pós-teste e 3 meses). E 
quando houve significância (p<0.050) o teste de Tukey apresentou as diferenças entre os pares. O teste Exato de Fisher comparou as proporções 
de acertos entre as avaliações e também entre o contato com a situação de PCR. A regressão linear simples verificou a associação da média das 
porcentagens das respostas com o contato com a situação de PCR, tempo de formado, tempo de atuação do profissional e a atualização sobre o 
assunto. O nível de significância adotado em todas as análises foi de 5%. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição 
(CAAE: 66735317.0.0000.5129) segundo a Resolução 466/12, e após esclarecimento sobre o estudo os participantes que aceitaram participar da 
pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido.  Resultados: Calculou-se que a média de acertos antes do treinamento foi 
69,60%, passando para 76,80% depois do treinamento e após 3 meses 80,70%, sendo que algumas questões da atualização da American Heart 
Association (2015) teve a queda no numero de acertos após 03 meses. Conclusão: É de extrema importância a capacitação contínua dos 
enfermeiros, para melhor atendimento a PCR e melhor desempenho, contribuindo assim para a sobrevida da população atendida. 
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