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Introdução: A parada cardíaca é a cessação abrupta da função mecânica cardíaca, reversível se atendida 

rapidamente, fatal caso não haja pronta intervenção. O atendimento em Ressuscitação Cardiopulmonar 

(RCP), que compreende em uma sequência de manobras e procedimentos destinados a manter a circulação 

cerebral e cardíaca garantindo a sobrevida do paciente. Uma RCP de boa qualidade e precoce identificação 

dos sinais de parada cardiopulmonar (PCR), influencia a evolução do quadro do paciente em PCR. Nas 

situações de PCR é importante que os pacientes sejam socorridos com um atendimento rápido e eficiente, 

por aqueles que possuam conhecimento e habilidade para iniciar as ações necessárias em suporte básico de 

vida (SBV). O atendimento de uma PCR deve ser coordenado e organizado, todos os integrantes que estão 

envolvidos no processo devem ser treinados. Objetivo: Implementar um fluxograma de organização das 

ações da equipe multidisciplinar envolvidos no atendimento de uma PCR. Qualificar a equipe 

multidisciplinar de enfermagem para reconhecer os sinais e sintomas de PCR. Metodologia: Realizada 

revisão bibliográfica em busca de modelos de fluxograma de atendimento à PCR pela equipe 

multidisciplinar intra hospitalar. Resultados esperados: Equipe multidisciplinar preparada para aplicar as 

técnicas de PCR precocemente, de forma organizada, com intuito de aumentar a sobrevida do paciente na 

PCR em ambiente intra hospitalar. 

 

Descritores: Assistolia, Parada Cardiopulmonar, Parada Cardiorrespiratória. 
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