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RESUMO: O objetivo do estudo foi avaliar a produção científica acerca do 

conhecimento dos profissionais da área da saúde enfermeiros no atendimento pré-

hospitalar frente condutas às vítimas em Parada Cardiorrespiratória. Foi utilizada a 

Revisão Integrativa da Literatura com o intuito de reunir, analisar e sintetizar os 

estudos existentes sobre a temática proposta. Os estudos foram pesquisados entre 

2009 e 2014. As bases acessadas foram LILACS e PUBMED, com os descritores 

Ressuscitação Cardiopulmonar, Parada Cardiorrespiratória e Serviços Médicos de 

Urgência, sendo selecionados 8 estudos. Os resultados obtidos após a análise 

evidenciaram que os preditores determinantes da sobrevida das vítimas de parada 

cardiorrespiratória são o conhecimento do profissional da saúde acerca do suporte 

básico de vida e suporte avançado de vida, conhecimento teórico-prático do 

enfermeiro sobre a parada cardiorrespiratória e as manobras de ressuscitação 

cardiopulmonar, o diagnóstico precoce da parada cardiorrespiratória e o início das 

manobras de ressuscitação cardiopulmonar. É necessário que o enfermeiro participe 

de treinamentos e atualizações e que haja investimento em seu conhecimento, pois 

resultados positivos poderão também depender de suas condutas. 

PALAVRA-CHAVE: Ressuscitação Cardiopulmonar/ Parada Cardiorrespiratória/ 

Serviços Médicos de Urgência. 
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ABSTRAT: The objective of the study was to evaluate the scientific production about 

the knowledge of health professionals nurses in Pre-hospital Care forward to ducts to 

victims in Cardiac Arrest. Was used the Integrative Review of the Literature with the 

aim to gather, analyze and synthesize the existing studies on the proposed theme. 

The studies were surveyed between 2009 and 2014. The databases accessed were 

LILACS and PUBMED, with the descriptors Cardiopulmonary Resuscitation, 

Cardiorespiratory arrest and Emergency Medical Services, and selected 8 studies. 

The results obtained after the analysis showed that the predictors determinants of 

survival for victims of cardiac arrest are the knowledge of the healthcare professional 

about the basic life support and advanced life support, theoretical-practical 

knowledge of nurses on the Cardiorespiratory arrest and cardiopulmonary 

resuscitation maneuvers, the early diagnosis of cardiac arrest and the initiation of 

cardiopulmonary resuscitation. It is necessary that the nurse attend training and 

updates, that there should be investment in your knowledge, because the positive 

results will also depend on its pipelines. 

KEYWORD: Cardiopulmonary Resuscitation/ Cardiorrespiratory Arrest/  Emergency 

Medical Services. 

 

 1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, segundo Guedes et al (2014) os serviços de urgência e emergência 

são caracterizados de acordo com os critérios de gravidade e complexidade, sendo 

urgência quando não há risco de morte, porém o paciente apresenta um quadro 

crítico ou agudo e emergência os casos em que há risco de morte. 

Diante desses serviços, existem dois tipos de atendimento que são 

apropriados, o Atendimento Pré-Hospitalar (APH) também chamado de extra-

hospitalar (EH), que é o atendimento fora da rede hospitalar com objetivo de 

estabilizar as condições vitais e reduzir a morbimortalidade, por meio de condutas 

adequadas durante a fase de estabilização e transporte (SILVA et al., 2010). Há 

também o Atendimento Intra-Hospitalar (AIH), que é o atendimento dentro da rede 

hospitalar de pacientes críticos, por profissionais da área da saúde (PAS) para fins 

diagnósticos e terapêuticos (ALMEIDA et al., 2012). 
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A implantação dos serviços de APH foi introduzido para amenizar os riscos de 

morte no Brasil e para fornecer um atendimento qualificado por PAS treinados 

(SILVA et al., 2010; COUTINHO, 2011). O APH móvel configura-se como um 

atendimento do serviço de saúde integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS) com 

intuito de reduzir ou evitar sofrimento e sequelas (CASAGRANDE et al., 2013). 

Atualmente, o APH está estruturado em duas modalidades: o Suporte Básico 

à Vida (SBV) e o Suporte Avançado à Vida (SAV) (MELLO et al., 2010). Para 

realizar atendimentos que necessitem de uma intervenção médica de urgência e 

emergência, foi implantado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

que compõe o transporte em saúde de pessoas em situação de urgência e 

emergência no Brasil (ALVES et al., 2013).  

Os municípios que implantam o SAMU podem dispor de ambulâncias dos 

seguintes tipos com respectivas tripulações: Tipo B – Unidade de Suporte Básico de 

Vida (USB), constituída por condutor e técnico ou auxiliar de enfermagem, sendo 

composta por desfibrilador externo automático (DEA); Tipo D – Unidade de Suporte 

Avançado de Vida (USA), constituída por médico e enfermeiro (SEMENSATO et al., 

2010; CASAGRANDE et al., 2013). 

Dentro da rede hospitalar existem locais destinados para o atendimento de 

urgências e emergências que se configura como pronto-socorro (PS), que são 

setores de maior fluxo de pacientes críticos que precisam de atendimento imediato, 

durante 24 horas por dia e dispõem de leitos de observação, destinados a pacientes 

que necessitem ficar sob supervisão médica e/ou de enfermagem para fins de 

diagnóstico ou terapêutica.  Dentro desse setor existem problemas com risco 

iminente de perda de vida, e para que esses problemas não sejam agravantes é 

necessária uma avaliação frente prioridades de atendimento desses pacientes 

(MORISHITA et al., 2012; TAQUARY et al., 2013). 

Essa avaliação de prioridades gera um atendimento sistematizado 

emergencial prestado às vítimas de situações críticas com suas bases alicerçadas 

durante a Guerra Civil americana, onde eram perdidas muitas vidas, principalmente 

de soldados, por falta de atendimento imediato e individualizado (SILVA et al., 2010).  

Para que ocorra a priorização, foram implantados protocolos para avaliação e 

classificação de risco, visando aperfeiçoar a decisão dos PAS na priorização de 

atendimento dos usuários nos serviços de urgência e emergência, sendo um dos 
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mais utilizados, o Sistema de Triagem de Manchester (STM) que estabelece uma 

classificação de risco em cinco categorias (FIGURA 01) (GUEDES et al., 2013).  

 
Figura 01: Sistema de Triagem de Manchester  

Fonte: http://www.hmsj.sc.gov.br/pronto-socorro/ 

 

O STM utiliza métodos para reorganizar os serviços de urgência e 

emergência nas unidades de saúde. No Brasil, a triagem estruturada assume a 

designação de avaliação e classificação de risco, que associada ao acolhimento 

com finalidade de identificar os pacientes que necessitam de tratamento imediato, de 

acordo com o potencial de risco, a partir de um atendimento usuário-centrado, 

evitando dessa forma práticas de exclusão (ACOSTA et al., 2012). 

O SMT é utilizado para o AIH, mas tanto para o AIH quanto para o APH é de 

suma importância que os PAS sejam capacitados para realizar a classificação de 

risco, pois é possível se deparar com a Parada Cardiorrespiratória (PCR) que pode 

ser definida como uma condição súbita e inesperada de deficiência absoluta de 

oxigenação tissular seja por ineficiência circulatória ou por cessação da atividade 

respiratória (MOURA et al., 2012).   

Segundo Moura et al (2012) e Alves et al (2013) a PCR é diagnosticada pela 

ausência de pulso central, no adulto e criança carotídeo ou femoral e no bebê 

braquial, por ausência de frequência respiratória ou presença de Gasping e quando 

o paciente ou vítima apresenta-se não responsivo. Além disso, pode ocorrer 

alteração do ritmo cardíaco, sendo o mais comum a Fibrilação Ventricular (FV), 
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seguida da Taquicardia Ventricular (TV) sem pulso, Assistolia e Atividade Elétrica 

sem pulso (AESP).  

Dentre os principais fatores preditores de sobrevida na PCR no APH, 

destacam-se o tempo até o início das compressões torácicas e a desfibrilação 

precoce (SEMENSATO et al., 2010). Sendo os ritmos que são adequados o uso de 

desfibrilação, fibrilação ventricular (FV) e TV sem pulso (TALLO et al., 2012). 

O enfermeiro, muitas vezes, se encontra na linha de frente do sucesso da 

Reanimação Cardiopulmonar (RCP), fato que o torna um dos primeiros PAS que 

podem identificar a evolução do paciente para uma PCR (ROCHA et al., 2012).  

Portanto, o enfermeiro e a equipe de Enfermagem desempenham papéis 

importantes no atendimento em PCR juntamente com a equipe médica, 

considerando que a sobrevivência da vítima depende diretamente do sucesso dessa 

atuação e a execução de ações ágeis e apropriadas (SILVA et al., 2013). 

Segundo a American Heart Association, o atendimento à PCR divide-se em 

SBV, que compreende um conjunto de técnicas sequenciais caracterizadas por 

compressões torácicas, abertura das vias aéreas, respiração artificial e desfibrilação; 

e SAV que consiste na manutenção do SBV, com a administração de medicamentos 

e o tratamento da causa da PCR (ALVES et al., 2013). 

De acordo com Araújo et al (2012) a RCP objetiva então a restabelecer de 25 

a 33% de fluxo sanguíneo oxigenado, principalmente ao cérebro, coração e todo o 

organismo, até que ocorra o restabelecimento das funções cardíaca e respiratória 

espontâneas, na tentativa de preservar a vida revertendo a morte clínica. 

Assim, para o atendimento ser eficaz e seguro os profissionais devem ter 

preparo e conhecimento sobre as manobras de reanimação, uma vez que a falta de 

conhecimento traz como consequência um agir inadequado, com prejuízos na 

assistência prestada e na sobrevida (ALVES et al., 2013). 

Contudo a nossa pesquisa justifica-se pela necessidade de haver um 

profissional enfermeiro habilitado a atuar na identificação da PCR e na RCP dentro 

dos atendimentos de urgência e emergência, tanto no APH quanto no AIH, sendo de 

suma importância para a sobrevida das vítimas. Diante do tema exposto, surge-se o 

problema de pesquisa: Qual o conhecimento dos profissionais enfermeiros no que 

tange às condutas de RCP? Acredita-se na hipótese de que os profissionais 
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enfermeiros não estão devidamente capacitados a identificar os sintomas de uma 

PCR e a atuar na RCP. 

 

2 OBJETIVO 
 

Avaliar a produção científica acerca do conhecimento dos profissionais 

enfermeiros no Atendimento Pré-Hospitalar frente condutas às vítimas em Parada 

Cardiorrespiratória. 

 

3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A PCR é definida como a ausência de bombeamento cardíaco para garantir a 

circulação sanguínea do indivíduo e de respiração adequada para promover a 

oxigenação. Sendo observada em paciente não responsivo, ausência de pulso e 

ausência de respiração ou presença de Gasping (MOURA et al., 2012; ALVES et al., 

2013). 

O PAS Enfermeiro ao identificar uma PCR, deve-se iniciar o SBV (Circulação, 

Abertura e desobstrução de vias aéreas, Respiração e ventilação, Desfibrilação 

precoce - CABD primário), de acordo com a seguinte sequência: C - circulação: 

compressão torácica externa após ausência de pulso com 100 compressões/minuto; 

A - abertura e desobstrução de vias aéreas B - respiração/ventilação, a cada 30 

compressões 2 ventilações; D - desfibrilação precoce, utilizando o Desfibrilador 

Externo Automático (DEA) (FIGURA 02) (ROCHA et al., 2012). 

 
Figura 02: Sequência lógica de atendimento na RCP preconizada pela American Heart 

Association (ROCHA et al., 2012). 

 

C-	compressão	
torácica		

A	-	abertura	e	
desobstrução	das	

vias	áreas	
B-	respiração	e	
ven@lação	
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O sucesso da reanimação melhora o índice de sobrevivência, diretamente 

ligado ao tempo entre a ocorrência da PCR e o início das manobras de RCP, sendo 

relacionado também à harmonia, sincronismo, capacitação da equipe para o 

atendimento e estrutura organizada (MOURA et al., 2012).  

Para realização das compressões torácicas; posicione-se ao lado da vítima, 

que deve ter o tórax desnudo, coloque a região hipotênar da mão sobre o esterno da 

vítima e a outra mão sobre a primeira, entrelaçando-a, estenda os braços e se 

posicione cerca de 90° acima da vítima, comprima na frequência de, no mínimo, 100 

compressões/minuto, com profundidade de, no mínimo cinco centímetros e permita 

o retorno completo do tórax após cada compressão, sem retirar o contato das mãos 

com o mesmo. As ventilações devem ser realizadas em uma proporção de 30 

compressões para duas ventilações com apenas um segundo cada (FIGURA 03) 
(GONZALEZ et al., 2013). 

 
Figura 03: Maneira de escutar as compressões torácicas em pacientes com diagnóstico de 

PCR. 

Fonte: http://drantoniocarlos.site.med.br/index.asp?PageName=ressuscitacao-

cardiopulmonar-rcp- 

 

Dentre os principais fatores preditores da sobrevida na PCR fora do hospital, 

destacam-se o tempo até o início de manobras básicas e a desfibrilação precoce 

(SEMENSATO et al., 2010). Sendo um dos fatores, a desfibrilação precoce é o 

tratamento específico para PCR em FV e TV sem pulso, e pode ser realizada com 

um equipamento manual (somente manuseado pelo médico) ou com o DEA que 

Se pulso central ausente, iniciar 30 compressões torácicas.

PCR EM ADULTOS: ABORDAGEM EM SBV
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poderá ser utilizado por qualquer pessoa treinada assim que possível (FIGURA 04) 
(GONZALEZ et al., 2013). 

 
Figura 04: Ritmos chocáveis durante uma PCR. 

Fonte: http://www.clinicadam.com/imagenes-de-salud/18034.html 

 

A desfibrilação é definida como o uso do choque elétrico de corrente contínua, 

com grande amplitude e curta duração, aplicado no tórax. E o DEA é capaz de 

reverter a FV para a circulação espontânea, não requer interpretação de traçado 

eletrocardiográfico, sendo de fácil utilização e por isso recomendado para leigos e 

profissionais de saúde, desde que devidamente treinados (BOAVENTURA, 

MIYADAHIRA, 2012). 

Quanto mais rápida a desfibrilação, melhores os resultados na sobrevida do 

paciente, e as chances de ter o retorno da função neurológica e respiratória sem 

maiores consequências para a vítima, possibilitando, assim, as melhores condições 

possíveis para sua recuperação (ARAÚJO et al., 2012) 

Os passos fundamentais para o manejo do DEA são: 1- Ligar o aparelho, para 

que este possa orientar o socorrista; 2- Aplicar as pás adesivas no tórax da vítima, 

sendo que uma delas deve ser posicionada logo abaixo da clavícula do lado direito e 

a outra ao lado do mamilo esquerdo, com a borda superior algumas polegadas 

abaixo da axila; 3-  “Isolar a vítima para que o DEA analise o ritmo cardíaco, pedindo 

para que todos que afastem da mesma, o que diminui possíveis interferências na 

interpretação do ritmo e diminui chance de descarga elétrica nos socorristas e 4- 

Após a aplicação do choque, o socorrista deve reiniciar imediatamente a RCP 

(CAMPANHARO et al., 2013). 

 

4 METODOLOGIA  
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Trata-se de uma revisão integrativa, sendo um método que se constitui em 

técnica que reúne e sintetiza o conhecimento produzido, por meio da análise dos 

resultados evidenciados em estudos primários. Este tipo de pesquisa sumariza 

estudos realizados sobre determinado assunto, construindo uma conclusão a partir 

de muitos estudos realizados separadamente, mas que investigam problemas 

idênticos ou similares (COUTINHO, 2011). 

A revisão integrativa é constituída entre 5 fases: 1º Identificação do tema, 2º 

Amostragem ou busca na literatura, 3º Categorização, avaliação dos estudos, 4º 

Interpretação dos resultados e 5º Síntese do conhecimento evidenciado ou 

apresentação da revisão integrativa (PEDERSOLI et al., 2011). 

Foi realizada uma busca nas bases de dados Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e PUBMED (National Library of 

Medicine). Foram utilizados os descritores dos assuntos Ressuscitação 

Cardiopulmonar, Parada Cardiorrespiratória e Serviços Médicos de Urgência, 

segundo o DeCs (Descritores Ciências da Saúde) estabelecidos pela Bireme e o 

MESH (Medical Subject Headings), Cardiopulmonary Ressucitation, 

Cardiorrespiratory arrest e Services Medical Emergency. 

Os critérios de inclusão utilizados foram artigos escritos em português e 

inglês, abordados durante o ano de 2009 à 2014 e disponíveis na íntegra. Para os 

critérios de exclusão foram abordadas publicações em livros, teses e dissertações 

ou que não respondessem aos objetivos. 

A busca pelos artigos ocorreu no mês de setembro e outubro de 2014. 

Primeiramente, realizou-se a leitura do título e do resumo do material encontrado, 

selecionando-se os trabalhos que continham dados que respondiam à temática do 

estudo. Após essa etapa, realizou-se a leitura completa de cada artigo pré-

selecionado e a categorização dos artigos frente às temáticas abordadas. 

Na base de dados do LILACS, foram encontrados 1.414 artigos e desses 

foram incluídos 12 para a pesquisa. Já na base de dados do PUBMED foram 

encontrados 4.195 estudos e foram incluídos 10 para a pesquisa.  

Em relação à temática abordada e aos critérios de inclusão, identificou-se 

22 artigos, porém, após a leitura do material, optou-se por excluir 14 publicações 

que não apresentavam estudos de acordo com o conhecimento do profissional 
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enfermeiro perante a vítima de PCR e sobre RCP. Sendo assim, foram selecionados 

8 artigos para discussão neste estudo. 

A análise dos dados extraídos foi realizada de forma descritiva, a qual 

permitiu avaliar as evidências, identificar a necessidade de investigações futuras 

acerca da temática e oferecer fundamentos para a prática profissional. 

 
 
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Dos artigos analisados, dois (25%) foram publicados no ano de 2009, dois 

(25%) no ano de 2011, dois (25%) no ano de 2013 e dois (25%) no ano de 2014. De 

acordo com a Base de Dados, desses artigos, seis (75%) eram da base de dados 

LILACS, e dois (25%) eram do PUBMED, conforme (GRÁFICO 01). Quanto à 

abordagem de pesquisa, três (37,5%) eram de abordagem quantitativa e cinco 

(62,5%) de abordagem qualitativa.   
 

 
GRÁFICO 01: Relação das Bases de Dados analisados. 

  

Os artigos foram categorizados, analisados e separados de acordo com os 

assuntos relacionados à temática do estudo. Após a leitura e síntese, foi possível 

embasar em uma classificação de três temáticas, sendo dois (25%) artigos para o 

Perfil de pacientes em PCR, dois (25%) para o Conhecimento do Enfermeiro no 

APH, e quatro (50%) para a Sobrevida de pacientes após a RCP, conforme 

(GRÁFICO 02). 
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1	

2	

3	

4	

5	

6	
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GRÁFICO 02: Temáticas Categorizadas. 

 

O (QUADRO 02) apresenta os artigos divididos em suas temáticas, que foram 

incluídos de acordo com os critérios de semelhança dos estudos abordados. 
 

Quadro 02: Demonstração dos artigos em suas temáticas 

Nº Nome do artigo Autor/Ano DeCs/Mesh Bases de Dados 
Perfil de pacientes em Parada Cardiorrespiratória 

01 Estudo de pacientes 
reanimados pós-parada 
cardiorrespiratória intra e 
extra-hospitalar submetidos à 
hipotermia terapêutica. 

Ravetti,  
2009. 

PCR LILACS 

02 Parada cardiorrespiratória em 
ambiente pré-hospitalar: 
ocorrências atendidas pelo 
Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência de Belo 
Horizonte. 

Morais  
et al., 2009. 

SERVIÇOS 
MÉDICOS DE 
URGÊNCIA 

LILACS 

Conhecimento do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar 
03 Conhecimento teórico dos 

enfermeiros sobre parada e 
ressuscitação cardiopulmonar, 
em unidades não hospitalares 
de atendimento à urgência e 
emergência. 

Almeida  
et al., 2011 

RCP LILACS 

04 Parada Cardiorrespiratória e 
Enfermagem: O conhecimento 
acerca do suporte básico de 
vida. 

Alves et al., 
2013. 

PCR LILACS 

Sobrevida de pacientes após a Ressuscitação Cardiopulmonar 
05 l Diretriz de Ressuscitação 

Cardiopulmonar e Cuidados 
Cardiovasculares de 
Emergência. 

Gonzalez  
et al., 2013. 

RCP LILACS 

06 Avaliação Inicial do Serviço de Semensato RCP LILACS 

2 

2 

4 

Perfil	de	Pacientes	em	Parada	
Cardiorrespiratória	

Conhecimento	do	Enfermeiro	no	
Atendimento	Pré-Hospitalar	

Sobrevida	de	Pacientes	após	a	Ressuscitação	
Cardiopulmonar	

0	 0,5	 1	 1,5	 2	 2,5	 3	 3,5	 4	 4,5	

TEMÁTICAS	
Ar@gos	
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Atendimento Móvel de 
Urgência na Cidade de Porto 
Alegre. 

 et al., 2011. 

07 Elevação da perna passiva 
(PLR) durante a circulação 
(CPR) - um artigo de método 
em um estudo randomizado de 
sobrevivência em parada 
cardíaca fora do ambiente 
hospitalar (OHCA). 

Jiménez-
Herrera  

et al., 2014. 

RCP PUBMED 

08 Sobrevivência e resultados 
neurológicos de Out-of-
Hospital Cardiológico  
Pacientes com parada que 
foram transferidos após 
Retorno Espontâneo de   
Circulação de Detenção 
Integrado de Pós-Cardíaco 
Síndrome Care: A Outra 
Viabilidade do Centro de 
parada cardíaca. 

Kang  
et al., 2014. 

PCR PUBMED 

 

 

Temática 01: Perfil de pacientes em Parada Cardiorrespiratória  
 

Torna-se necessária a pesquisa diante do objetivo de avaliar as produções 

científicas que abordem o conhecimento do enfermeiro diante de uma PCR, visto 

que é de suma importância o conhecimento do mesmo diante de situações de 

emergência, pois ele será o primeiro a identificar os sinais clínicos e também para 

que sejam analisadas as conclusões e sugestões dos autores acerca dos resultados 

obtidos em seus estudos. 

Em pesquisas de Feitosa-Filho et al (2009) foram avaliados 26 pacientes que 

tiveram PCR, em média, esses pacientes tinham em média 63 anos e o sexo 

masculino predominante em 92,3% dos casos.  

Na cidade de Belo Horizonte foram analisados os casos de PCR atendidos 

pelo SAMU, onde foram identificados 1.548 casos, a maioria das vítimas (68,8%) era 

do sexo masculino e feminino (30,6%), com idades entre 45 e 54 anos. Os casos de 

PCR com causas clínicas totalizaram 76% das vítimas e as causas externas 24% 

(MORAIS et al.; 2009).  

Em ambos os estudos apresentados na temática de perfil de pacientes em 

PCR, podemos observar que houve um predomínio no sexo masculino, podendo 

estar associado ao maior número do sexo masculino os quais utilizam motocicletas e 
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estão suscetíveis a ocorrer acidentes automobilísticos e necessitar de um APH, 

podendo ser uma das causas da PCR. 

 

Temática 02: Conhecimento do Enfermeiro no Atendimento Pré-Hospitalar  
A temática aborda o conhecimento do profissional enfermeiro no APH, sendo 

que a PCR é um dos acontecimentos mais encontrados, onde é necessário que o 

enfermeiro tenha convicção em suas atitudes e decisões, pois é ele o profissional 

que se encontra na linha de frente para iniciar o atendimento a uma PCR e às 

manobras de RCP, e os resultados poderão depender também de suas condutas. 

Em estudo realizado por Almeida et al (2011) utilizando entrevistas com PAS 

Enfermeiros de unidades hospitalares, foram encontrados dificuldades pelos 

enfermeiros em identificar uma PCR, dentre essas dificuldades, destacaram a falta 

da sequência correta do atendimento, postura inadequada no momento das 

compressões torácicas, dificuldades em administrar os medicamentos utilizados na 

reversão do quadro, além de conhecimento insuficiente para o atendimento na RCP.  

Em um hospital do interior de Minas Gerais, foi realizado um estudo com o 

objetivo de avaliar o conhecimento teórico de PAS, onde foi aplicado um 

questionário para 16 enfermeiros sobre o nível de entendimento no momento da 

PCR e da RCP. Com a pesquisa encontraram quesitos como dificuldades em 

atender os casos de PCR, sequência de avaliação primária do SBV e despreparo no 

uso do desfibrilador (ALVES et al., 2013). 

Em ambos os trabalhos apresentados podemos observar que a dificuldade 

em aplicar a sequência correta do atendimento frente a PCR foi pontuada, sendo 

que é de suma importância a sequência correta preconizada pela American Heart 

para o sucesso da RCP. Esse conhecimento é essencial no PAS Enfermeiro para 

que o atendimento de urgência e emergência seja de eficácia. 

Para Almeida et al (2011) 50% dos PAS Enfermeiros analisados no estudo 

tinham conhecimento sobre a temática analisada, ou seja, sabiam identificar uma 

PCR e atuar na RCP, porém para Alves et al (2013) os PAS Enfermeiros não tinham 

conhecimento suficiente para atuar com eficácia em uma PCR e RCP, 

recomendando assim, educação continuadas aos profissionais, tanto prático quanto 

teórico, abordando que esses conhecimentos são primordiais no atendimento da 

saúde. 
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A identificação dos sinais de uma PCR é o ponto primordial para iniciar a 

RCP, se esse conhecimento é falho nos PAS Enfermeiros, temos um retardo no 

atendimento, o que pode influenciar na sobrevida das vítimas acometidas em PCR. 

Para que hajam resultados positivos, o PAS Enfermeiro precisa estar 

preparado, tanto na teoria quanto na prática, ter conhecimento sobre a sequência 

lógica do SBV no APH, nas condutas de PCR e ter agilidade para que o seu 

atendimento seja satisfatório. 

 

Temática 03: Sobrevida de pacientes após a Ressuscitação Cardiopulmonar 
 

Para que a vítima de PCR tenha resultados positivos e significativos para que 

haja um aumento na sobrevida após a RCP, existem outros quesitos além do 

conhecimento do PAS Enfermeiro que poderão também determinar a eficácia desse 

atendimento. 

No trabalho de Morais et al (2009) o qual foi classificado na temática de perfil 

dos pacientes em PCR também enfatizou elementos determinantes de sobrevida 

das vítimas, que foram citados dentre eles, o tempo de chegada da ambulância, o 

conhecimento dos PAS, agilidade e percepção da equipe perante PCR e o 

diagnóstico e conhecimento acerca do ritmo cardíaco. 

Podemos observar que esses determinantes encontrados são realmente o 

padrão ouro do atendimento em uma urgência e emergência, sendo necessários 

todos serem aplicados com eficácia para aumentar a sobrevida das vítimas em PCR. 

Segundo Gonzalez et al  (2013) as Diretrizes de RCP da Sociedade Brasileira 

de Cardiologia, prevê alguns fatores que podem determinar a sobrevida dos 

pacientes, como o manejo da via aérea, pois a ventilação deverá ocorrer em toda a 

RCP e até mesmo após; o tratamento correto para FV e TV sem pulso que são os 

únicos ritmos chocáveis, que será utilizado o desfibrilador para que o ritmo normal 

retorne; tratamento para assistolia que é o ritmo não chocável;  as vias para 

administração dos medicamentos, que no momento da RCP, que poderá ser por via 

Intravenosa (IV) ou Intraóssea (IO); e também os cuidados necessários após a RCP, 

que poderá contar com a monitorização da ventilação da vítima e oferta de oxigênio.  

Foi realizado uma pesquisa por Semensato et al (2011) na cidade de Porto 

Alegre, com o objetivo de avaliar os preditores clínicos que determinam a sobrevida 
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de pacientes submetidos RCP. Identificaram que o estado de saúde, idade, sexo, 

etiologia cardíaca, local onde ocorreu a PCR e o ritmo podem determinar a 

sobrevida da vítima.  

Nem sempre o conhecimento dos PAS Enfermeiros são preditores da 

sobrevida dos pacientes que foram submetidos a uma PCR. Existem preditores 

clínicos que podem influenciar no sucesso da RCP, como idade, sexo, patologias 

cardíacas dentre outras, porém se a equipe estiver treinada e capacitada para atuar 

na RCP esses determinantes clínicos podem não se destacarem e interferirem no 

desenvolvimento e evolução da RCP. 

Muito sábio o estudo de Jiménez-Herrera et al (2014) que analisaram os 

procedimentos que visam melhorar e aumentar as taxas de sobrevivência dos 

pacientes submetidos a RCP. Identificaram que a RCP sendo realizada no início do 

diagnóstico de PCR pode aumentar os indícios para a sobrevida. De acordo com a 

pesquisa, um dos fatores que eles pesquisaram que poderá obter resultados 

significativos para a sobrevida dos pacientes é a elevação das pernas durante a 

RCP. Estima-se que esse processo de elevação dos membros inferiores (MMII) 

poderá promover o retorno venoso e aumentar a circulação e deverá ser mantido 

durante as compressões, e quando há o retorno do paciente, esse processo precisa 

ser interrompido. Este fator pode ser um dos novos procedimentos que poderá 

aumentar as chances de sobrevivência das vítimas de PCR. 

Os autores Kang et al (2014) enfatizaram que o tempo que se gasta no 

transporte diminui consistentemente as chances de sobrevivência, sendo que se 

perde tempo no transporte pode ocorrer um retardo para o tratamento. 

Para que apliquemos o padrão ouro na RCP e que tenhamos sucesso na 

sobrevida das vítimas, estão vinculados vários fatores que devem ser aplicados em 

uma sequência lógica no atendimento das vítimas. 

Sendo que, para que essa sequência seja realizada corretamente, é de 

grande responsabilidade do PAS Enfermeiro que ele tenha consciência de suas 

decisões, associando-a com conhecimento teórico-prático, levando em consideração 

que a sobrevida das vítimas dependerá também de suas condutas. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A PCR é uma situação que depende de um diagnóstico imediato obtido 

através da avaliação da responsividade da vítima. O PAS que se encontra perante 

esse acontecimento precisa ter autonomia e agilidade nas condutas de PCR, pois é 

de sua responsabilidade prestar a devida assistência e ter conhecimento, pois a 

tomada de decisão precisa ser rápida para obter resultados eficazes. 

É de suma importância o conhecimento teórico e prático do PAS Enfermeiro 

perante as situações de PCR e RCP. A sobrevida da vítima dependerá 

exclusivamente do conhecimento do PAS acerca do assunto, e que identifique 

rapidamente uma PCR, tenha agilidade nos procedimentos de RCP, consciência na 

tomada de decisão e conhecimento sobre SAV e SBV. O PAS Enfermeiro, sem 

dúvidas, é o principal profissional que identificará uma PCR e iniciará rapidamente 

os procedimentos preconizados a esse atendimento, que são as compressões 

torácicas, que quando iniciada rapidamente aumenta a sobrevivência das vítimas. 

Cabe ressaltar que nos casos de RCP, o PAS Enfermeiro deverá estar 

meramente capacitado, sendo que, o sucesso da reanimação dependerá do 

conhecimento, da sequência e habilidades do profissional, condutas que poderão 

determinar a sobrevida da vítima, reverter à situação de PCR e obter eficácia sobre 

a evolução do paciente.  

É necessário que o enfermeiro participe de treinamentos e atualizações, que 

haja investimento em seu conhecimento, pois o resultado positivo para alcançar o 

padrão ouro no atendimento depende de suas condutas. 
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