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O coração é um órgão vital e de extrema importância para a vida, a sua ineficiência pode 

acarretar diversos problemas à saúde; dentre eles, se inclui a parada cardiorrespiratória, que é 

a cessação abrupta das atividades elétricas do coração. Devido ao aumento progressivo no 

número de óbitos por doenças cardiovasculares, torna-se extremamente importante o 

conhecimento para evitar as mortes por esta causa no Brasil e no mundo.  A cada um minuto 

que a vítima passa sem socorro em uma parada cardíaca ela tem 10% a menos de chance de 

sobreviver, sendo assim, a atuação dos profissionais da rede básica executando o suporte 

básico de vida com qualidade e precisão, oferece maiores possibilidades de sobrevivência ao 

paciente. Assim, o objetivo geral da pesquisa é analisar o conhecimento dos profissionais de 

enfermagem da rede básica de um município do recôncavo baiano frente à parada 

cardiorrespiratória. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa. Será 

realizada nas Unidades Básicas de Saúde e nas Unidades de Saúde da Família em um 

município do recôncavo baiano. Os participantes do estudo serão os enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem que compõem as equipes nas Unidades. A técnica de coleta de 

dados será através de uma entrevista semiestruturada. Como análise dos dados será utilizada a 

Análise de Conteúdo de Minayo (2010), que se refere às técnicas de pesquisa que possibilita 

reproduzir ou tornar válidas as inferências sobre dados de um determinado contexto, através 

de mecanismos específicos. Sendo assim, espera-se que o estudo contribua para o 

fortalecimento de discussões acerca da temática para a ciência, bem como colaborar para 

reavaliação da prática em situações de urgência e emergência dentro da Atenção Básica; 

oferecer possibilidades de mudanças no âmbito da assistência para os profissionais de saúde, 

incentivando a qualidade e eficiência da ressuscitação cardiorrespiratória; e para a sociedade, 

implicam na melhora da qualidade dos serviços, mudanças no modelo de assistência e 

possibilidade de promover uma maior sobrevida às vítimas. 
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