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RESUMO 

ESTEVÃO, Washington Fellipe Pereira. Guia de instrução em reanimação cardiopulmonar 

para leigos da equipe de primeiros socorros em ambiente offshore. 63f. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial) – Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

Introdução: De acordo com a World Heart Federation mais de 17 milhões de pessoas 

morrem por doenças cardiovasculares no mundo. A morte súbita cardíaca por parada 

cardiopulmonar é uma das causas dessas mortes, e ocorre em 50% dos casos em ambiente 

extra-hpospitalar, desta forma preparar leigos para intervir de maneira eficaz aumenta a 

chance de vida das vítimas acometidas por este evento. Levando em consideração que 

estamos em uma realidade offshore e que o resgate avançado está numa perspectiva positiva a 

no mínimo 70 minutos, preparar equipe de primeiros socorros para atendimento a esse cenário 

em especial onde a demora no atendimento significa aumento da possibilidade de morte ou de 

sequelas. Objetivos: Elaborar guia de atuação em reanimação cardiopulmonar para equipe de 

socorrista em ambiente offshore. Método: Para o desenvolvimento do estudo proposto foi 

utilizada a abordagem metodológica descritiva. A pesquisa metodológica trata de 

investigações dos métodos de obtenção e organização de dados e condução de pesquisas 

rigorosas. O estudo foi realizado em quatro etapas, sendo a primeira etapa composta pela 

realização de uma revisão integrativa, que permitiu identificar na literatura obras que foram 

analisadas acerca da temática para dar embasamento ao estudo. Na segunda etapa foi 

realizada a busca na lietratura cinzenta e as diretrizes e recomendações da American Heart 

Association para atendimento de reanimação cardiopulmonar. Na terceira etapa ocorreu a 

compactação dos dados levantados para elaboração do protótipo do guia. Na quarta etapa 

foram realizadas as alterações necessárias conforme solicitada pela revisão técnica. O 

presente estudo será validado em estudos futuros. Resultados: Após a verificação da lacuna 

através da revisão integrativa, foi elaborado o guia de visando responder a essas lacunas 

utilizando a literatura cinzenta, em especial a diretriz e recomendações da American Heart 

Association, pois essas diretrizes são usadas mundialmente para as manobras de reanimação 

cardiopulmonar. Realizar treinamento com utilização de manequim foi demonstrado como 

melhor intervenção para ensinar o protocolo, pois dessa forma a população leiga tem mais 

possibilidade de assimilar. Conclusão: A falta de informação da população a respeito de o 

que fazer em caso de como prestar atendimento a vítimas de parada cardiopulmonar é o 

grande problema, em especial em países em desenvolvimento. As manobras de reanimação 

cardiopulmonar podem ser necessárias a qualquer momento e o treinamento é a melhor 

maneira para disseminar as informações e atualizações. O guia como tecnologia educativa 

pode suprir essa lacuna junto a população leiga. É necessária a realização de novos estudos 

acerca da temática no ambiente offshore. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: According to the World Heart Federation, more than 17 million people die 

from cardiovascular disease in the world. Sudden cardiac death due to cardiopulmonary arrest 

is one of the causes of these deaths, and occurs in 50% of cases in an extra-hospital 

environment, so preparing lay people to intervene effectively increases the chance of life of 

the victims affected by this event. Taking into account that we are in an offshore reality and 

that the advanced rescue is in a positive perspective for at least 70 minutes, prepare first aid 

personnel to attend to this scenario in particular where the delay in care means increased 

possibility of death or sequelae . Objectives: Elaborate guide of action in cardiopulmonary 

resuscitation for first-aid team in offshore environment. Method: For the development of the 

proposed study the descriptive methodological approach was used. The methodological 

research deals with investigations of methods of obtaining and organizing data and 

conducting rigorous research. The study was carried out in four stages, the first stage being 

composed by an integrative review, which allowed the identification in the literature of works 

that were analyzed about the theme to support the study. In the second stage, the search for 

gray matter and the guidelines and recommendations of the American Heart Association for 

cardiopulmonary resuscitation were performed. In the third step, the data collected for 

compiling the prototype of the guide was compiled. In the fourth stage, the necessary changes 

were made as requested by the technical review. The present study will be validated in future 

studies. Results: Following the verification of the gap through the integrative review, the 

guide was designed to respond to these gaps using the gray literature, especially the American 

Heart Association guideline and recommendations, as these guidelines are used worldwide for 

cardiopulmonary resuscitation maneuvers . Performing training with the use of a dummy was 

demonstrated as a better intervention to teach the protocol, since in this way the lay 

population is more likely to assimilate. Conclusion: The lack of information from the 

population about what to do in case of providing care to victims of cardiopulmonary arrest is 

the big problem, especially in developing countries. Cardiopulmonary resuscitation 

maneuvers may be needed at any time and training is the best way to disseminate information 

and updates. The guide as educational technology can fill this gap with the lay population. 

Further studies on the subject are needed in the offshore environment 

 

Keywords: Offshore; Cardiopulmonary Ressuscitation; Emergency Medical Services. 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Introducción: Según la World Heart Federation más de 17 millones de personas mueren por 

enfermedades cardiovasculares en el mundo. La muerte súbita cardiaca por parada 

cardiopulmonar es una de las causas de esas muertes, y ocurre en el 50% de los casos en 

ambiente extra-hpospitalario, de esta forma preparar laicos para intervenir de manera eficaz 

aumenta la posibilidad de vida de las víctimas acometidas por este evento. Teniendo en 

cuenta que estamos en una realidad offshore y que el rescate avanzado está en una perspectiva 

positiva a por lo menos 70 minutos, preparar equipo de primeros auxilios para atender a ese 

escenario en especial donde la demora en la atención significa aumento de la posibilidad de 

muerte o de secuelas . Objetivos: Elaborar guía de actuación en reanimación cardiopulmonar 

para equipo de socorrista en ambiente offshore. Método: Para el desarrollo del estudio 

propuesto se utilizó el enfoque metodológico descriptivo. La investigación metodológica trata 

de investigaciones de los métodos de obtención y organización de datos y conducción de 

investigaciones rigurosas. El estudio fue realizado en cuatro etapas, siendo la primera etapa 

compuesta por la realización de una revisión integrativa, que permitió identificar en la 

literatura obras que fueron analizadas acerca de la temática para dar basamento al estudio. En 

la segunda etapa se realizó la búsqueda en la lietratura gris y las directrices y 

recomendaciones de la American Heart Association para atención de reanimación 

cardiopulmonar. En la tercera etapa se produjo la compactación de los datos levantados para 

la elaboración del prototipo de la guía. En la cuarta etapa se realizaron las modificaciones 

necesarias según lo solicitado por la revisión técnica. El presente estudio será validado en 

estudios futuros. Resultados: Después de la verificación de la brecha através de la revisión 

integrativa, se elaboró la guía para responder a esas lagunas utilizando la literatura gris, en 

especial la directriz y recomendaciones de la American Heart Association, pues esas 

directrices son usadas mundialmente para las maniobras de reanimación cardiopulmonar . 

Realizar entrenamiento con uso de maniquí fue demostrado como mejor intervención para 

enseñar el protocolo, pues de esa forma la población laica tiene más posibilidad de asimilar. 

Conclusión: La falta de información de la población acerca de qué hacer en caso de cómo 

prestar atención a las víctimas de la parada cardiopulmonar es el gran problema, 

especialmente en los países en desarrollo. Las maniobras de reanimación cardiopulmonar 

pueden ser necesarias en cualquier momento y el entrenamiento es la mejor manera para 

diseminar la información y las actualizaciones. La guía como tecnología educativa puede 

suplir esa laguna junto a la población laica. Es necesaria la realización de nuevos estudios 

sobre la temática en el entorno offshore 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

Trabalho no ramo offshore desde 2007, quando ainda era técnico em enfermagem. E já 

desde esse período observo a grande dificuldade em formar equipe de primeiros socorros e 

também em treinar os membros da equipe, pois são pessoas que não têm conhecimento da 

área da saúde. 

Sempre que ocorre alguma discussão entre nós, enfermeiros, a respeito de melhorias 

no atendimento compartilhamos nossas experiências empíricas sobre a abordagem que melhor 

se adequou no momento de realizar o treinamento de primeiros socorros com a equipe visto 

que a equipe é formada geralmente por pessoas da hotelaria, e que por vezes com grau de 

ensino baixo. 

Cada vez que há troca de membros devido a muitos fatores, me deparo com a situação 

de fazer algo que contenha explicações rápidas e prática para ficar como material de 

cabeceira, auxiliando aos novos. 

Desta forma é necessário criar estratégias de ensino para que possa ser passado 

informações de maneira clara e eficaz, para que essa equipe desempenhe o atendimento da 

melhor maneira possível no momento de alguma emergência. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO 

Em uma tradução literal a palavra offshore significa fora da costa, no mar. Sendo 

assim para fins do trabalho proposto destaco que iremos discorrer sobre a enfermagem em um 

ambiente diferente do que estamos acostumados a ver, falaremos sobre a atuação deste 

profissional em indústrias que flutuam, porém a essência das competências da enfermagem é 

amplamente utilizada no ambiente offshore. 

A enfermagem offshore ou de bordo é reconhecida através da Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) com o número 2235/151, e é a 44ª especialidade reconhecida 

pelo COFEN através da resolução 389/20112. 

Podemos dizer que o ambiente offshore é uma casa de ferro num pedaço do oceano 

“com seus sistemas operacionais próprios e sistemas de suporte necessários para seu 

funcionamento e autonomia, tais como: geração de energia, tratamento de esgoto, 

fornecimento de alimentos, remédios etc, num ritmo ininterrupto de 24 horas”3. 



     

18 

Para tal funcionamento existem pessoas trabalhando a todo o momento, respeitando os 

limites ao qual a natureza impõe como a chuva e ventos fortes, sem falar que devido a 

estarmos em alto mar, constantemente estamos em movimento. 

Nesse ambiente é de suma importância a colaboração de todos para que minimize 

alguns impactos psicossociais e acidentes, pois se trata de um ambiente bem diferente do que 

vivenciamos no dia a dia, com particularidades bem peculiares. O acesso a esse ambiente é 

difícil, e ocorre somente através de helicópteros ou embarcações. O trabalhador offshore, 

“esteja ele numa plataforma, navio sonda, rebocador e outras embarcações desse tipo, deve ter 

na mente que está num ambiente coletivo e restrito e não deve perder a noção do limite do 

próprio e impróprio na convivência social”3. 

O Enfermeiro é detentor da responsabilidade privativa de planejar, organizar, 

coordenar, executar e avaliar os serviços da assistência de enfermagem e, como integrante da 

equipe de saúde, detém as atribuições de participar do planejamento, execução e avaliação da 

programação de assistência à saúde; além de participação na elaboração, execução e avaliação 

dos planos assistenciais de saúde, entre outras atribuições4. 

Diante de todas as ações que lhes são designadas, o Enfermeiro estabelece um perfil 

de trabalho interdisciplinar, que com sua competência profissional será capaz de “mobilizar, 

de articular, e colocar em ação, os valores, conhecimentos e habilidades necessários para o 

desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho”5. Devido às 

grandes distâncias das plataformas e embarcações da costa e por estarmos todos vulneráveis 

as mais diversas patologias e acidentes, é necessário que o profissional enfermeiro esteja 

sempre em reciclagem e atualização profissional, logo os enfermeiros são disseminadores de 

informações relacionadas à saúde com um trabalho preventivo e de promoção a saúde. 

A Norma da Autoridade Marítima de número 01 (NORMAM 01) dispõe sobre a 

necessidade de um Enfermeiro ou Auxiliar de Saúde (ASA) em embarcações6.  

A presença da enfermagem a bordo de embarcações em território nacional se faz por 

meio de algumas leis e órgãos. Uma delas é a Norma Regulamentadora 30 (NR-30), que prevê 

a obrigatoriedade da constituição do Grupo de Segurança e Saúde no Trabalho (GSSTB) a 

bordo das embarcações de bandeira nacional, bem como nos de bandeiras estrangeiras em 

operação no território nacional, tendo nesse grupo um tripulante responsável pela Seção de 

Saúde.7 

A Marinha do Brasil, por meio da Diretoria de Portos e Costas (DPC) que controla e 

orienta as atividades da Marinha Mercante brasileira, também é responsável pela sua 

presença. Seguindo a orientação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), faz vigorar 
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na NORMAM a obrigatoriedade da presença do profissional de enfermagem na Seção de 

Saúde de unidades marítimas6. 

É necessária a qualificação contínua sobre as práticas de saúde, pois o enfermeiro é o 

detentor do saber em saúde em qualquer situação dentro da unidade offshore além de ser o 

único profissional de saúde embarcado. Desta forma as suas decisões precisam ter condutas 

eficazes e adequadas para que consiga claramente comunicar-se com o médico do suporte do 

atendimento, embasado em seu diagnóstico de enfermagem8. 

O enfermeiro que atua nesse ramo deve se qualificar com cursos de especialização na 

área de emergência para atender as demandas que podem variar desde um simples corte por 

faca, até uma precordialgia, ou até mesmo amputação traumática. 

De acordo com a World Heart Federation mais de 17 milhões de pessoas morrem por 

doenças cardiovasculares no mundo9,10. As doenças cardiovasculares é a primeira causa de 

morte, morre mais pessoas em decorrências de doenças cardiovasculares do que qualquer 

outra causa10. 

As mais de 17 milhões de mortes que ocorrem devido as doenças cardiovasculares 

mais de 75% dessas mortes acontecem em países de renda média9. 

De acordo com o cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) no ano 

de 2017 estima-se que houve mais de 383 mil mortes causadas por doenças cardiovasculares. 

Este ano já passa de 171 mil mortes.11 

Estima-se que o custo global com as doenças cardiovasculares chegará em 1,044 

bilhões de dólares, aumento de 87 bilhões de dólares se comparado com o ano de 20159. 

A Morte Súbita Cardíaca (MSC) é definida como uma inesperada condição de falta 

de pulso atribuída a uma condição de arritmia cardíaca12 e ocorre de forma inesperada devido 

a perda da função do músculo cardíaco e pode ser reversível na maioria das ocorrências, se as 

ações do suporte básico de vida forem feitas de maneira correta e rápida.13 

A MSC é um grande problema de saúde pública, porém a população ainda não se 

conscientizou disso.14 

É necessário enfatizar sobre a necessidade de ser mais efetivo nos programas de 

prevenção e reanimação, e isso só é possível se houver treinamento. 

Atualmente, são usados recursos da telemedicina para poder otimizar o tempo de 

atendimento as emergências, tais como “fotografias, teleconferência, videoconferência, e até 

mesmo o Eletrocardiograma (ECG) transtelefônico, que permite um melhor acompanhamento 

da situação em tempo real, mesmo quando muito distante”15. 
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O enfermeiro offshore em caso de emergência conduz o atendimento de primeiros 

socorros, com o intuito de manter a integridade do paciente8. 

Em grandes emergências e após prestarmos os primeiros socorros, entramos em 

contato com a regulação médica para definir o melhor tratamento e até mesmo se este 

trabalhador tem a necessidade de sair da unidade offshore. Caso seja decidido pelo 

desembarque deste profissional e após a solicitação médica, é enviado um helicóptero 

ambulância, também chamado de Medvac, com todo aparato de uma Unidade de Tratamento 

Intensivo (U.T.I) para resgate e continuidade de tratamento pré-hospitalar. 

Entre as diversas atividades executadas pelos enfermeiros, temos o treinamento da 

equipe de primeiros socorros, que auxiliará numa eventual necessidade, e é primordial que 

esteja bem treinada e em sintonia, pois prestará o atendimento caso o acidente ocorra com 

qualquer pessoa, inclusive para essa própria equipe de saúde que está sendo treinada.8 

Esta equipe é formada geralmente por profissionais da hotelaria, leigos na área da 

saúde, e o que sabem de primeiros socorros deriva do que se aprende no curso de oito horas, 

que é renovado a cada cinco anos. Por isso, a importância dos enfermeiros fazerem 

treinamentos periódicos com esta equipe, pois assim a possibilidade de êxito fica maior no 

momento de eventual necessidade. 

Existem inúmeras possibilidades de atendimento a bordo das unidades offshore, porém 

iremos focar neste trabalho na parada cardiopulmonar (PCR), já que é responsável por 

elevada morbimortalidade, mesmo em situações em que o atendimento é ideal16. 

As tecnologias educacionais (TE) são estratégias utilizadas para inovar a educação17 e 

é resultado de processos que alia experiência e pesquisa tendo em vista a criação de um 

conjunto de conhecimento com base científica, que podem ou não gerar a construção de 

materiais, porém a finalidade primordial é provocar a mudança através de intervenção sobre 

situações práticas.18 

O uso de TE são eficazes como ferramentas para serem utilizadas com a população e é 

muito importante conhecer o público que deseja atingir, pois esse conhecimemto auxília na 

linguagem a ser utilizada para elaboração da TE, deixando-a mais acessível para o grupo 

específico.17 

A assossiação da teoria e prática auxilia no aprendizado. Por outro lado o enfermeiro 

deve estar atento para que a TE seja autoexplicativa e possa ser utilizada mesmo sem 

orientação.17 

Frente ao exposto, traço como questões norteadoras: 



     

21 

 Quais informações devem conter em um guia para realização de reanimação 

cardiopulmonar? 

 O guia é considerado tecnologia educacional para treinamento de reanimação 

cardiopulmonar? 

 

1.3 OBJETO DE ESTUDO 

 As manobras de reanimação cardiopulmonar por equipe de socorrista de uma 

unidade offshore. 

 

1.4 OBJETIVOS 

O estudo traçou os seguintes objetivos: 
 

1.4.1 OBJETIVO GERAL 

 Elaborar guia de atuação em RCP para equipe de socorrista em ambiente 

offshore. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar na literatura temas pertinentes para a elaboração do guia 

institucional de atuação em RCP para equipe de socorrista em ambiente 

offshore. 

 Descrever as etapas de realização das manobras de RCP para equipe de 

socorrista em ambiente offshore. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Os maiores acidentes que ocorrem em unidades marítimas são de causa traumática e 

por muitas vezes a equipe de primeiros socorros nem mesmo é acionada, visto que o 

colaborador consegue se deslocar até o hospital da embarcação para receber o atendimento. 

Epidemiologicamente o número de parada cardiopulmonar é bem próximo do zero e então por 

isso faz-se necessário treinamento com a equipe de primeiros socorros. 

Diante da pouca demanda de pessoas acometidas por PCR no ambiente offshore e pela 

gravidade deste evento a equipe de primeiros socorros precisa estar preparada para atuar 

quando necessário. Não pode haver dúvidas em como realizar as manobras de RCP, e o 
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treinamento deve ser eficaz para que o socorrista haja com rapidez e de maneira correta.  

O treinamento é primordial para que o atendimento em caso de emergência ocorra da 

melhor maneira possível, porém como descrito anteriormente os profissionais que atuam na 

equipe de primeiros socorros têm as rotinas de trabalho, e por vezes querem postergar os 

treinamentos, já que não recebem remuneração a mais para estar disponível à prestar 

atendimento nas emergências, seja a hora que for. Desta forma cabe ao enfermeiro conseguir 

alinhar a melhor forma e horário para que este treinamento ocorra. 

Desta forma o enfermeiro, como educador deve desenvolver medidas de intervenção 

para educação do público alvo, utilizando de tecnologias que contribuam para o melhor 

entendimento desse público. 

Durante o treinamento é definido a função de cada membro da equipe, para que no 

momento de uma emergência não ocorra indecisão no que cada um deve fazer, e ainda vale 

ressaltar que é primordial que sempre que haja troca de pessoas da equipe de primeiros 

socorros, que este novo tripulante, seja orientado a respeito da função a qual será designado, e 

que um treinamento seja feito junto com este novo membro. 

O treinamento da equipe de primeiros socorros com o passar do tempo passa a ser 

mais avaliativo, e incorporando cada vez mais cenários diversos para que os membros possam 

opinar, e até mesmo decidir como é a melhor maneira para prestar o atendimento de forma 

rápida e eficaz. 

A PCR ocorre comumente em ambiente pré hospitalar, nota-se isso pelo dado histórico 

que cerca de 50% dos pacientes acometidos por infarto agudo do miocárdio não chegam vivos 

ao hospital16. 

O atendimento a vítimas acometidas por PCR deve ocorrer o mais rápido possível e 

para tal, os membros da equipe de socorro devem saber identificar e como proceder para a 

manutenção da vida, até que o suporte avançado chegue para assumir o caso. 

Em uma PCR a mais importante variável é o tempo, desta forma o treinamento para 

atendimento padronizado tem implicações prognósticas favoráveis, pois assim o diagnóstico 

será feito o mais rápido possível16. 

Por se tratar da minha área de atuação profissional e os desafios que esse universo 

impõe, busco ampliar a produção científica na área de enfermagem, esclarecer dúvidas e 

nortear a temática para os enfermeiros inseridos nesse contexto laboral. 

As contribuições desse estudo tem como foco principal disponibilizar o guia para 

agregar informações que facilitem e/ou norteiem os profissionais que atuam como socorristas 

em equipe de primeiros socorros em unidade offshore na realização de RCP. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 AMBIENTE OFFSHORE E O TRABALHO CONFINADO 

Nesse ambiente é de suma importância a colaboração de todos para que minimize 

alguns impactos psicossociais e acidentes, pois se trata de um ambiente em espaço confinado. 

O acesso a esse ambiente ocorre através de helicópteros ou quando a embarcação atraca no 

porto e é de grande importância da higiene pessoal e da conscientização socioambiental para a 

convivência nas unidades de trabalho offshore é de grande relevância19. 

O trabalhador offshore, “esteja ele numa plataforma, navio sonda, rebocador e outras 

embarcações desse tipo, deve ter na mente que está num ambiente coletivo e restrito e não 

perder a noção do limite do próprio e impróprio na convivência social19”. 

Devido às grandes distâncias das plataformas e embarcações da costa é necessário que, 

para o bom andamento dos serviços, haja uma alimentação regular desses trabalhadores. Essa 

alimentação é feita a bordo por uma equipe da hotelaria, conhecidos como manipuladores de 

alimentos. Os alimentos são armazenados em despensas chamadas de paióis e câmaras 

frigoríficas para manter as suas características. 

Para manter a limpeza e organização dentro das unidades existe uma equipe de 

hotelaria que é encarregada de fazer as limpezas diárias das áreas dentro do casarioa. 

As unidades offshore recebem regularmente inspeções da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA, e o profissional de enfermagem a bordo segue um check list 

preparado pelo órgão citado anteriormente, onde são verificadas as condições das 

acomodações; o controle de higienizações; manipulação e condicionamento de alimentos, 

assim como, os registros destas atividades no intuito de manter o controle das boas condições 

do ambiente e atmosfera de trabalho desse segmento4.  

Esses ambientes são diversificados com pessoas de diferentes nacionalidades e, 

consequentemente, tornam-se ambientes multiculturais, e respeitar essas diferenças culturais é 

o básico necessário para a boa convivência. “Juntam-se homens oriundos de locais e culturas 

diferentes expectativas diversas [...] em um mesmo espaço físico por catorze dias tendo como 

meta de trabalho [...] realizar tarefas que levem à produção de óleo e gás4”. 

Para melhor entendimento da trajetória de embarque desde o momento de chegada ao 

aeroporto/heliporto até a liberação para as atividades laborais dos profissionais em cenário 

offshore, todos nós trabalhadores somos considerados tripulação, nome esse dado para todas 

                                                      
a Nome dado para a parte interna das unidades marítimas, área onde ficam os alojamentos tais como: refeitório, 

escritórios em geral, enfermaria, área de lazer e camarotes/cabines. 
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as pessoas que estão embarcadas. Ao chegarmos ao aeroporto/heliporto nos dirigimos a um 

quadro de aviso a fim de verificar se o nosso nome consta na lista e em qual empresa de táxi 

aéreo seremos designados, após essa identificação ficamos no saguão aguardando a chamada 

inicial para nos apresentarmos ao balcão da companhia aérea para realizarmos a nossa 

pesagem e a pesagem da nossa bagagem, a qual limita-se a 15kg. Essa pesagem ocorre para 

que seja escolhida aeronave que levará todo o pessoal, pois o peso é de suma importância para 

saber capacidade de tempo de voo, conforme é explicado na sala de briefing do aeroporto. 

Após esse procedimento que é realizado, em uma sala reservada, através de um 

sistema de áudio e vídeo o briefing, ou seja, instruções de segurança sobre o modelo da 

aeronave e o que deve ser feito em caso de emergência como pouso na água. Ao concluir o 

briefing somos designado ao saguão aguardando assim a chamada para o portão de embarque 

e deste até a aeronave que fará o translado aeroporto/plataforma, porém, antes de embarcar na 

aeronave é feito um questionamento quanto a quaisquer dúvidas referentes ao briefing. As 

pessoas que estão embarcando pela primeira vez são orientadas a se acomodarem na primeira 

fileira próxima ao piloto e copiloto e daí é realizado o embarque na aeronave e iniciado o voo, 

isso funciona como uma boa prática realizado para todos à cada embarque, algumas 

particularidades diferentes de empresa para empresa, porém com o mesmo objetivo de 

esclarecimento e preventivo para todos nós. 

O colaborador ao chegar à unidade é recepcionado pelo gerente ou técnico de 

segurança da unidade na sala de briefing, para receber as informações de como à unidade se 

encontra, atividades propostas, questões de segurança, acidentes ocorridos, a liderança 

embarcada naquele momento e outras informações gerais da unidade. 

Após é liberado para dar inicio as suas atividades, no nosso caso liberado para se 

dirigir á enfermaria e da inicio as nossas atividades. 

O briefing é diferenciado quando o colaborador embarca pela primeira vez em 

qualquer unidade marítima, pois ao término do briefing inicial, esse recebe orientações do 

enfermeiro e/ou técnico de segurança do trabalho (TST) informando quanto às questões do 

uso de coletes salva-vidas, apresenta a localização do ponto de abandono, entre outras 

informações, e logo após é encaminhado ao supervisor imediato para poder iniciar as suas 

atividades, assim ocorre com todos, isso se trata também de uma boa prática executada em 

todas as unidades a fim de evitar ocorrência de acidentes e incidentes. 

Vale ressaltar que esse ambiente confinado bem como “o ciclo de 

embarque/desembarque, além de desorganizar a vida social, cultural, educacional, esportiva e 

o lazer, também interfere de modo incisivo no relacionamento conjugal4”. 
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Apesar de ter livre acesso a todas as áreas da embarcação, o profissional de 

enfermagem, bem como todos os profissionais que trabalham embarcados ficam em espaço 

confinado, pois dormem e acordam no trabalho estando sujeitos a qualquer momento do dia 

ou da noite a desastres naturais, e as próprias complicações do processo de trabalho como 

explosões, incêndios entre outros. 

Devido a essa necessidade de permanecer a bordo de uma embarcação por catorze dias 

e vinte e quatro horas por dia, algumas pessoas acabam perdendo a vida social, pois, o seu 

círculo de amizade não está habituado a essa realidade já que têm um trabalho “convencional” 

quando comparado ao do trabalhador offshore. 

Para embarcar é necessário fazer o curso de salvatagem hoje conhecido como Curso 

Básico de Segurança em Plataforma (CBSP), esse curso visa questões de segurança, primeiros 

socorros e como agir diante de uma situação de perigo à bordo. 

É um local considerado de acordo com a norma regulamentado nº4 de alta 

periculosidade obtendo a classificação 4 numa escala que vai de 1 a 420. 

Sempre que ocorre qualquer emergência na embarcação um tipo de alarme é soado 

para avisar a todos como proceder. Aqueles que têm função na emergência guarnece o seu 

ponto de encontro, enquanto os outros que não tem função, chamados passageiros, 

comparecem à outros pontos e aguardam instruções. 

As plataformas e embarcações são dotadas de áreas coletivas tais como: quarto, que no 

ambiente offshore é denominado camarote ou cabine; refeitório, sala de jogos, TV, cinema, 

sala de musculação, banheiros coletivos, piscina, quadra poliesportiva e sauna. A cabine 

comporta até quatro pessoas, as suas estruturas dependem de cada unidade, geralmente é 

composta por um ou dois beliches, um banheiro privativo ao camarote, televisão e sistema de 

ar condicionado central. Existem funções tais como: enfermeiro, capitão, gerente offshore e 

oficiais que ficam sozinhos em seus camarotes, pois, são considerados essenciais para o time 

de resposta em caso de qualquer emergência. 

O profissional de enfermagem tem se destacado no ramo offshore e “as funções 

básicas deste profissional vão além do enfoque assistencial e administrativo”, ou seja, abrange 

ainda à “integração, pesquisa e os processos educativos, interagindo com a equipe de saúde 

ocupacional da instituição e com grupos de estudos, propiciando com isso a prevenção, 

preservação, manutenção e a reabilitação da saúde do trabalhador”21. 

O ambiente offshore requer do profissional enfermeiro particularidades em sua 

atuação, e boa parte do tempo fica voltada para a inspeção de saúde, bem como, fiscalização 
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dos serviços de alimentação da unidade, visto que por muitas vezes é o único representante da 

saúde a bordo. 

Devido às grandes distâncias das plataformas e embarcações da costa e por estarmos 

todos vulneráveis as mais diversas patologias e acidentes, é necessário que o profissional 

enfermeiro esteja sempre em reciclagem e atualização profissional, logo os enfermeiros são 

disseminadores de informações relacionadas à saúde com um trabalho preventivo e de 

promoção a saúde. 

A Norma da Autoridade Marítima de número 01 (NORMAM 01) dispõe sobre a 

necessidade de um Enfermeiro ou Auxiliar de Saúde (ASA) em embarcações6.  

A presença da enfermagem a bordo de embarcações em território nacional se faz por 

meio de algumas leis e órgãos. Uma delas é a Norma Regulamentadora 30 (NR-30), que prevê 

a obrigatoriedade da constituição do Grupo de Segurança e Saúde no Trabalho (GSSTB) a 

bordo das embarcações de bandeira nacional, bem como nos de bandeiras estrangeiras em 

operação no território nacional, tendo nesse grupo um tripulante responsável pela Seção de 

Saúde.7 

A Marinha do Brasil, por meio da Diretoria de Portos e Costas (DPC) que controla e 

orienta as atividades da Marinha Mercante brasileira, também é responsável pela sua 

presença. Seguindo a orientação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), faz vigorar 

na NORMAM a obrigatoriedade da presença do profissional de enfermagem na Seção de 

Saúde de unidades marítimas.6 

É necessária a qualificação contínua sobre as práticas de saúde, pois o enfermeiro é o 

detentor do saber em saúde em qualquer situação dentro da unidade offshore além de ser o 

único profissional de saúde embarcado. Desta forma, as suas decisões precisam ter condutas 

eficazes e adequadas para que consiga, claramente, comunicar-se com o médico do suporte do 

atendimento, embasado em seu diagnóstico de enfermagem.8 

O enfermeiro que atua nesse ramo deve se qualificar com cursos de atualização na área 

de emergência para atender as demandas que podem variar desde um simples corte por faca, 

até uma precordialgia, ou até mesmo amputação traumática. 

O Enfermeiro tem uma carga horária de trabalho de 12 horas por dia. O trabalho nas 

unidades marítimas, em geral, inicia-se as seis horas da manhã, e finaliza às seis da noite; ou 

de sete da manhã às sete da noite. Além desse período, o enfermeiro permanece de sobreaviso 

para casos de emergência.8 
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2.1.1 O HOSPITAL DE BORDO E SEUS EQUIPAMENTOS 

O hospital é localizado no sexto andar de dez que tem a embarcação no lado direito, 

conhecido no jargão de marinha como boreste. 

O hospital é dividido em quatro ambientes no primeiro fica o escritório do enfermeiro, 

composto por uma mesa, computador e impressora. 

Existe também uma maca para atendimento de emergência, bem como próximo desta 

maca equipamentos, medicamentos e materiais para prestar atendimento desde uma simples 

dor de cabeça até traumas e PCR, como um aparelho de eletrocardiograma (ECG), um foco 

cirúrgico e um cilindro de oxigênio com capacidade de 10L, além do DEA. 

Neste mesmo ambiente há uma pia para lavagem das mãos e frigobar destinados 

exclusivamente para as medicações que precisam ser mantida refrigerada. 

Deste primeiro ambiente, também conhecido como sala de tratamento, é possível sair 

para área externa por uma porta estanque que é utilizada especialmente para facilitar a entrada 

da maca no hospital da embarcação. Além desse acesso podemos ir a partir desta sala para um 

pequeno paiol onde ficam organizados em prateleiras os materiais de curativo, bolsas 

térmicas, sobressalentes dos equipamentos como esfigmomanômetro, e manômetros do 

cilindro de oxigênio, entre outros de uso exclusivo do hospital da embarcação. Em uma das 

prateleiras ficam os documentos que são necessários manter armazenado. 

Partindo da sala de tratamento novamente podemos ter acesso a outro ambiente 

conhecido como sala de repouso, neste ambiente encontramos três camas hospitalares com 

cortinas que podem ser usadas como divisórias entre elas, uma estação lava-olhos, e o armário 

onde ficam armazenados todos os medicamentos, comprimidos, pomadas e injetáveis. Nesse 

mesmo armário uma das portas é trancada com chave, pois, nesse local são armazenados os 

medicamentos controlados, psicotrópicos. 

Da sala de repouso podemos acessar o banheiro do hospital, exclusivo para os doentes 

é composto por uma banheira, pia com torneira, vaso sanitário e um armário com espelho. A 

banheira é destinada principalmente para ser utilizada em caso de termos pessoa com muitas 

partes do corpo queimada. 

Os equipamentos que podem ser utilizados fora do hospital são: DEA, maleta de 

primeiros socorros, prancha e cilindro de oxigênio. 

DEA deve ser levado para prestar atendimento em vítima de PCR, o mesmo já fica 

montado com uma pá conectada. Dentro da própria maleta existe pá e bateria sobressalente, 

além de esparadrapo para remoção dos pêlos, caso necessário. 
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Maleta de primeiros socorros: é composta por materiais para atendimento de 

emergência (ataduras, gaze, colar cervical ajustável, algodão, soro, medicações e etc.) para 

que o atendimento possa ser prestado no local. 

Prancha: Fica montada com colar cervical e head blocks. 

Cilindro de Oxigênio: dentro da maleta fica um cilindro de 3L que é levado ao local do 

atendimento. 

Vale ressaltar que todos esses equipamentos possuem sobressalentes, e caso necessário 

um membro da equipe retornará até o hospital para buscar mais materiais/medicamentos. 

É importante salientar que a familiarização da equipe com o local onde ficam tais 

sobressalentes também faz parte de treinamento, assim como: a forma de operar a 

videoconferência e os telefones de emergência do médico em terra. 

 

2.1.2 OS TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA EMBARCAR 

Teoricamente todas as pessoas embarcadas estão capacitadas para prestar atendimento 

em PCR, visto que todos os colaboradores antes de embarcar precisam fazer um curso 

chamado Curso Básico de Segurança em Plataforma (CBSP), mais conhecido com 

salvatagem. Na grade do referido curso há um tempo de seis horas destinado à primeiros 

socorros básico, e neste momento é ensinado entre outras coisas a reconhecer e como 

proceder em caso de PCR. 

O curso mencionado é renovado a cada cinco anos, de acordo com a legislação 

marítima e as pessoas por não praticarem acabam por esquecer as instruções passadas. 

Especialmente com a equipe de primeiros socorros é realizado uma vez a cada 

quinzena um treinamento sobre temas variados, previamente planejados por nós, enfermeiros 

da unidade, e entre os temas encontramos: conhecimento do hospital e localização dos 

principais equipamentos, como operar a videoconferência além de mostrar onde está o 

número do telefone de emergência do médico em terra. 

Isso não acaba somente nesta etapa, obviamente é abordado temas como PCR, 

queimadura, estricação, lesões traumáticas, convulsão e engasgo entre outros 
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2.1.3 A EQUIPE DE PRIMEIROS SOCORROS 

A equipe de primeiros socorros é formada por profissionais terceirizados e que 

desempenham funções distintas no seu dia a dia, pois, são profissionais que atuam na cozinha 

e na manutenção da arrumação e limpeza dos ambientes do casario. 

Essa equipe terceirizada geralmente é formada por aproximadamente onze pessoas e 

entre essas pessoas, nós Enfermeiros, escolhemos seis para que possa fazer parte da equipe de 

primeiros socorros, a escolha é feita empiricamente em conversas informais e durante os 

treinamentos. Devido a necessidade de por vezes termos que transportar vítimas de um local 

para o outro damos preferência por ter mais homens do que mulheres na equipe. 

A equipe é composta por sete pessoas, porém seis são da equipe de hotelaria da 

embarcação e o sétimo integrante sou eu. Entre as pessoas da hotelaria. a 

nutricionista/comissária possui o curso avançado de primeiros socorros e é a segunda voz de 

comando após a minha que sou líder da equipe e os demais membros são dois taifeiros 

(auxiliar de serviços gerais) um chefe de cozinha e um cozinheiro da noite e um ajudante de 

cozinha. 

Essa equipe é definida de acordo com a cabineb onde estão alocados. 

Em caso de férias de algum membro da equipe, a pessoa que embarcou irá compor a 

equipe de acordo com as funções da pessoa que está rendendo. 

São pessoas das mais diferentes idades e grau de instrução/formação, porém, ao 

mínimo possuem ensino médio completo e formação em sua área de atuação, desta forma os 

profissionais da cozinha têm formação para atuação nesta área e o pessoal de hotelaria curso 

específico para manutenção da ordem, arrumação e limpeza de todas as áreas do casario. Há 

ainda, o supervisor desta equipe que é chamado de comissário, profissional que na maioria 

das vezes tem a formação na área de nutrição e único da equipe a ter curso de primeiros 

socorros avançado, e devido a isso e sua função de supervisor é escalado como líder da equipe 

na ausência do enfermeiro. 

De forma que não acontece acidentes diariamente tornando assim a atuação da 

equipe de primeiros socorros em situação real muito baixa, faz-se necessário o treinamento 

rotineiro, para que em caso de real necessidade a equipe saiba como agir, e dirimir a 

possibilidade de erros. 

Em caso de necessidade a equipe de primeiros socorros será avisada via comunicado 

geral e telefone, para que possam guarnecer o ponto de encontro, que é a enfermaria da 

                                                      
b Local onde as pessoas descansam, também conhecido como camarote. 
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embarcação e poder atuar. Caso estejam no horário de serviço devem deixar os seus postos, 

sempre observando a necessidade de manter este local de forma segura para que não possa 

ocasionar qualquer acidente. 

A rota de passagem a ser usada serão as escadas externas ou internas, dependendo do 

local do ocorrido e as condições meteorológicas. Porém vale ressaltar que as escadas internas 

são preferencialmente utilizadas, por serem mais largas e apresentarem menos riscos. Apesar 

de ter elevador na unidade o mesmo não é recomendado para uso em caso de acidentes. 

A fim de agilizar o atendimento em casos de emergência é realizado treinamento 

quinzenalmente e nesses treinamentos são abordados vários temas tais como: hipotermia, 

traumas, queimadura, estricação e reanimação cardiopulmonar. 

Ainda com intuito de reduzir ao máximo o tempo de resposta em caso de sinistro os 

membros da equipe são responsáveis por levar cada um o equipamentos necessário para o 

atendimento fora do hospital e é dividido da seguinte forma: 

Nutricionista/Comissária: abrir as portas tanto na ida quanto na volta, facilitando a 

passagem da equipe. 

Chefe de cozinha: Maleta de Oxigênio; 

Cozinheiro da noite e um taifeiro: prancha rígida de dentro do hospital e colar cervical. 

Taifeiro: DEAc e a bateria reserva. 

Ajudante de Cozinha: Maleta de primeiros socorros 

Da mesma forma após prestado o atendimento e para levar a vítima até o hospital foi 

dividido de acordo com tamanho. 

Próximo a cabeça: Enfermeirod e Cozinheiro da noite. 

Meio da maca: dois taifeiros 

Próximo ao pé: Chefe de cozinha e ajudante de cozinha 

Nutricionista/comissária: Pega o DEA e os outros materiais possível e vai abrindo as 

portas. 

 

2.2 SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV) 

 

Antes de falar sobre as manobras do SBV, vamos ao fato histórico. O pioneiro da RCP 

no Brasil foi o médico John Cook Lane, que iniciou seu interesse pelo estudo da RCP em 

1960 enquanto fazia residência de cirurgia torácica em Los Angeles.21 

                                                      
c Desfibrilador Externo Automático. 
d O enfermeiro fica próximo a cabeça, para poder avaliar melhor a vítima. 
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Em 1961 quando retornou para o Brasil verificou que aqui não avia nenhum centro de 

ensino focado na RCP, e então iniciou seus trabalhos de pesquisa aqui no Brasil, na 

UNICAMP e o estendeu até o exterior. Neste mesmo período começou a fazer palestras e 

demonstração das compressões em manequins.21 

Já em 1963 eram publicado seus primeiros artigos sobre a temática, no primeiro era 

uma comparação do método de ventilação artificial com aparelho e o método boca-a-boca, 

além a compressão torácica.21 

No ano de 1966 foi presenteado com um desfibrilador externo, que ficou a disposição 

para ser usado por quem fosse necessário. Infelizmente devido a falta de conhecimento dos 

médicos da época a respeito do SBV e também a demora em chegar até a vítima, esse 

presente nunca foi usado. EM 1974 propôs que o fosse ensinado nas escolas primárias para 

crianças, as técnicas de RCP, pois demonstrou que uma criança era capaz de realizar de 

maneira perfeita a ventilação boca-a-boca em um adulto.21 

Outro precursor da RCP no Brasil foi Ari Timerman que após iniciar seus estudos com 

base nas diretrizes da AHA, tornou o primeiro brasileiro a publicar livro acerca da RCP.21 

O suporte básico de vida é composto por manobras para manter a vida de vítimas de 

parada cardiopulmonar, realização da desfibrilação precoce e a desobstrução de vias aéreas 

superiores. 

A parada cardiopulmonar caracteriza-se pela perda de pulso e ausência de ventilação 

efetiva espontânea, e a vítima acometida por essa situação deve receber atendimento o mais 

rápido possível. A rapidez desse atendimento reflete diretamente na sobrevida da vítima. 

(RCP no luga de trabalho) 

Para prestar o atendimento de maneira correta é necessário aprender as manobras de 

RCP, que tem como objetivo manter o suporte circulatório e de ventilação de forma eficaz até 

a chegada da equipe avançada. 

O SBV tem como finalidade ensinar o leigo/profissional a identificar a PCR de forma 

correta e daí prosseguir com o protocolo, aplicando as manobras de RCP conseguindo manter 

a vida. 

De acordo com a diretriz de 2015 da AHA, a cadeia da sobrevivência que inicia no 

reconhecimento da PCR, e acionamento do serviço de emergência até a rápida desfibrilação 

pode ser aplicada por pessoas leigas que tiveram treinamentos, conforme se verifica na figura 

1.22 
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Fig. 1 – Cadeia da Sobrevivência PCR extra-hospitalar, AHA 2015. 

 

Para que a desfibrilação possa ocorrer no atendimento pré-hospitalar o DEA deve estar 

acessível, o socorrista jamais deve esquecer de ao acionar o serviço de emergência médica 

solicitar o DEA. 

A sequência do atendimento se dá de forma muito dinâmica. Após identificar que 

existe uma pessoa acometida pela PCR, deve acionar o serviço de emergência do local e 

solicitar o DEA, e então iniciar as manobras de RCP. 

As manobras iniciam com trinta compressões para duas ventilações até a chegada do 

suporte avançado. É importante ressaltar que em caso de não conseguir fazer as ventilações, 

as manobras devem ser feitas somente com as mãos. 

Quadro 1 – Guia para atendimento em PCR para equipe de primeiros socorros em ambiente 

offshore. 

ETAPAS O QUE FAZER? COMO FAZER? 

Avaliar o cenário 

Verificar se o local está 

seguro para prestar o 

atendimento 

Observar se tem possibilidade 

de queda, explosão, 

equipamentos elétricos que 

possam causar dano a 

vítima/socorrista. 

Reconhecer a PCRe 

Avaliar nível de 

consciência 
Chamar pela vítima 

Avaliar respiração 
Ver, ouvir e sentir.  

Máximo 10 segundos. 

Solicitar ajuda 
Fazer contato com o 

passadiçof 

Quebrar o ponto de 

acionamento manual mais 

próximo e ligar 9999 

                                                      
e Parada Cardiorrespiratória ou Parada Cardiopulmonar 
f Termo de Marinha. Central de comando da embarcação. 
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Caso a vítima não responda, não respire ou respire com dificuldade. 

Iniciar RCPg 

Posicionar a vítima de 

barriga para cima em 

superfície rígida 

 

Encontrar o ponto correto; 

 

Comprimir pelo menos 

5cm; 

 

Deixar o coração relaxar 

(retorno do tórax); 

 

Comprimir em frequência 

entre 100 a 120 por 

minuto; 

 

Ajoelhar ao lado da vítima, 

ângulo de 90º; 

 

O ponto para fazer as 

compressões (no centro do 

tórax entre os mamilos) 

 

Colocar o “calcanhar” da mão 

 

Entrelaçar os dedos 

 

Endireite os braços para que 

fiquem firmes. Use seu próprio 

peso para fazer as compressões. 

Ventilação (se possível) Realizar 2 ventilações 

Utilizar o dispositivo bolsa-

válvula-máscara 

preferencialmente acoplado ao 

oxigênio para fazer esse 

procedimento 

Relação compressão X 

ventilação 

Iniciar pelas compressões e 

depois fazer a ventilação 

Realizar 30 compressões e  2 

ventilações 

Utilizar o DEAh 
Instalar o DEA logo que 

esteja disponível. 

Secar o peito do paciente e  

Remover pelos excessivos; 

 

Ligar e posicionar as pás de 

acordo com a indicação; 

 

Seguir as instruções do DEA. 

 

2.3 POLÍTICAS PÚBLICAS 

2.3.1 POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

É certo que os membros da equipe de primeiros socorros por não serem profissionais 

de saúde devem permanentemente passar por treinamento sobre temas de saúde que podem 

exigir entendimento para que possam atuar a fim de reduzir a possibilidade de erros. 

Desta forma a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde sobre a Portaria 

GM/MS de número 1.996 de 20 de Agosto de 2007 e essa política é uma ferramenta de gestão 

da Coordenação de Desenvolvimento de pessoas. 

A educação permanente e contínua é de grande importância, porém nem sempre é 

                                                      
g Reanimação Cardiorrespiratória ou Reanimação Cardiopulmonar 
h Desfibrilador Externo Automático 
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possível alcançar o que se espera, pois, se faz necessário transformar em ação o que se é 

proposto ao se atualizar. A capacitação e o repasse de conhecimentos com o objetivo de 

atualizar informações novas para quem já possuem conhecimentos anteriores. Na atualização 

busca-se informações novas, atualizações da área, tecnologias e mudanças que ocorrem com o 

advento dos dias e atualidades.23 

Interligar educação e a vida cotidiana, é um objetivo atendido da educação, pois na 

prática laboral também se aprende, logo é evidente e necessário transformar as práticas diárias 

em aprendizagem13. Desta forma para melhor entendimento dos membros da equipe de 

primeiros socorros, utiliza-se de ocorrências do dia-a-dia que são perigosas e como deve agir 

em caso de acidente para ilustrar melhor e facilitar compreensão. 

Os trabalhadores tem educação permanente como referência estratégica, pois se 

articula com os princípios e às diretrizes do SUS, à atenção integral em saúde e tem como 

elementos essenciais a aprendizagem no trabalho, em que o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano das organizações, possibilitando a transformação das práticas 

profissionais. Parte, portanto, do pressuposto da aprendizagem coletiva e significativa. Ao 

aproximar o mundo do trabalho ao mundo da educação.23 

Fica em destaque a importância que as novas tendências podem incluir, em uma ou 

mais etapas de seu desenvolvimento, atividades deliberadamente desenhadas para produzir 

aprendizado em sala de aula como parte do processo, integradas à educação ampla e 

permanente, em que os momentos de trabalho em sala de aula são apenas momentos de 

retroalimentação para análise da prática e o desenvolvimento de novas ações. Ou seja, levar o 

indivíduo a uma reflexão sobre novas tecnologias, ou proposta das atualidades que estão 

surgindo, e/ou uma reciclagem, buscando na essência da formação padrões que podem ter 

ficado para trás pela própria rotina.23 

Para os trabalhadores que atuam no ramo alimentício, educação permanente e 

contínua é uma das ferramentas de suma importância para se alcançar qualidade na prática 

dos seus serviços, promoção da saúde e prevenção de doenças.19 

A Política Nacional de Educação Permanente tem como meta melhorar a formação, 

pois assim será possível criar laços mais fortes entre o trabalhador e a atividade 

desempenhada pelo mesmo, pois se, a base é sólida, consequentemente os pilares estarão mais 

fortalecidos e a disseminação de conhecimento acontecerá instantaneamente.23 

O Ministério da Saúde traz como diretrizes na Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde a valorização do trabalhador e trabalho em saúde; fomentar práticas 

educacionais em espaço coletivo de trabalho, criando um vínculo maior entre as equipes; 
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promover aprendizagem por meio de adoção de metodologias ativas e críticas; articular a 

Educação Permanente em Saúde e a gestão de pessoas por competências para a organização 

das ações de educação e fortalecer a gestão da Educação Permanente em Saúde de forma 

participativa.23 

A Educação Permanente é um método de aprendizagem no trabalho, onde o aprender 

e o ensinar passam a fazer parte do cotidiano das organizações e parte do trabalho. Ela se 

baseia na aprendizagem significativa com o foco direcionado para práticas profissionais, 

podendo ser entendida como algo que faz parte da rotina laboral, acontecendo constantemente 

em meio as pessoas no local de trabalho. O aprendizado em sala de aula só terá eficácia 

quando for levado para o cotidiano e prática profissional.23 

 

2.3.2 POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E 

TRABALHADORA 

A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como finalidade 

o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, 

visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade 

decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos.24 

Diante do exposto acima esta política vem de encontro com a necessidade de manter a 

equipe de primeiros socorros sempre com conhecimento necessário para atuar na recuperação 

da saúde do trabalhador, caso este venha ser acometido por qualquer situação que o faça 

adoecer, e para fins desta discussão que o acometa em uma parada cardiopulmonar. 

A política deve ainda contemplar todos os trabalhadores, priorizando, entretanto as 

pessoas e grupos em maior vulnerabilidade como aqueles inseridos em atividades ou 

atividades de maior risco para a saúde24. 

Propõe ainda o fortalecimento e articulações das ações de vigilância em saúde, 

identificando os fatores de risco ambiental, com intervenção tanto nos ambientes e processos 

de trabalho e desenvolver estratégias e ações de comunicação de risco e de educação 

ambiental e em saúde do trabalhador.24 

São estratégias desta política a integração da vigilância em Saúde do Trabalhador com 

os demais componentes da vigilância em Saúde e a atenção primária em Saúde.24 

Ainda regulamenta a respeito de investir na qualificação e capacitação integradas das 

equipes de diversos componentes da vigilância em saúde, com a incorporação de conteúdos 
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específicos, comuns e afins nos processos formativos e nas estratégias de educação 

permanente.24 

 

2.3.3 NORMA REGULAMENTADORA NÙMERO 7 

Esta norma regulamentadora (NR) intitulada Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional (PCMSO), tem como objetivo a preservação e promoção da saúde do 

trabalhador.25 

Traz como diretrizes que deve ser levado em consideração as questões sobre 

incidentes tanto do indivíduo e a coletividade dos trabalhadores privilegiando o instrumental 

clínico-epidemiológico na abordagem na relação entre sua saúde e o trabalho.25 

Deve ter caráter prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde do 

trabalhador. Este deve ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos 

trabalhadores, em especial os que foram identificados nas demais normas.25 

Discorre sobre a obrigatoriedade da empresa de ter um médico coordenador do 

PCMSO de acordo com a classificação da NR 4 Serviço Especializados em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)17. 

A NR 7 também descreve a respeito do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) que é 

emitido pelo médico coordenador ou por outro médico indicado pelo coordenador e deve 

seguir os preceitos de acordo com que está previsto no PCMSO.25 

No que tange a primeiros socorros esta NR afirma sobre a necessidade do 

estabelecimento estar equipado com materiais necessários a prestação de primeiros socorros 

levando em conta as características das atividades desenvolvidas pelo estabelecimento, bem 

como manter estes equipamentos guardados em local adequado sob os cuidados de pessoas 

treinadas para este fim.25 

 

2.3.4 NORMA REGULAMETADORA NÚMERO 30 

A NR 30 intitulada Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário objetiva a proteção e a 

regulamentação sobre as condições de segurança e saúde dos trabalhadores aquaviário, deste 

modo se enquadra todas as embarcações e plataformas que desempenham serviços na área do 

petróleo.7 

A NR 30 relata a respeito da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) que 

deve ter representantes dos empregados e do empregador de forma que os acidentes 
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previsíveis possam ser tratados antes de ocorrer com qualquer empregado.7 

Também para atuar de forma preventiva manter a embarcação local seguro para o 

trabalho, manter as boas condições de trabalho e de bem estar a bordo entre outros a NR 30 

prevê a criação do Grupo de Segurança e Saúde do Trabalho a Bordo (GSSTB) que fica sob a 

responsabilidade do comandante. Este grupo deve ser formado por oficial encarregado de 

segurança, chefe de máquinas, contramestre, tripulante responsável pela saúde e marinheiro 

de máquinas.7 

A NR 30 descreve ainda a respeito do conforto para todos os tripulantes da 

embarcação em suas cabines, refeitório e locais comuns  a respeito da iluminação, conforto 

térmico e dimensões dos locais de acordo com a quantidade de pessoas. Trata ainda sobre o 

uso da lavanderia e descreve que a enfermaria quando existir deve dispor de meios e materiais 

adequados para o cumprimento da finalidade.7 

O anexo II da NR 30 descreve que todas as plataformas com mais de trinta 

trabalhadores devem manter uma enfermaria a bordo e ainda que onde tenham mais de 

cinqüenta trabalhadores deve possuir a bordo um ou mais profissionais de saúde habilitado e 

treinado para prestar assistência à saúde e prestar atendimento de primeiros socorros.7 

 

2.3.5 NORMA DA AUTORIDAE MARÍTIMA 1 (NORMAM 1) 

A Norma de Autoridade Marítima 1 (NORMAM 1) destaca que durante a navegação 

de longo curso é obrigatório o embarque de um enfermeiro ou auxiliar de saúde, além da 

obrigatoriedade em singraduras maior de 48h para passageiros ou 72h para os que transportam 

somente carga.26 

Requisitos técnicos de acordo com a NORMAM 1 

a) Todas as embarcações SOLAS que, rotineiramente, façam viagens com duração, 

entre portos, acima de 3 dias e que tenham uma tripulação com 12 ou mais pessoas, deverão 

ser dotadas de enfermaria. 

b) A enfermaria deverá ficar convenientemente separada de outras dependências, 

dispor de espaço físico que proporcione o adequado atendimento ao doente e a entrada deverá 

ter largura e posição tais, que possam permitir facilmente a passagem de uma maca. Não 

poderá ser utilizada para outros fins que não sejam aqueles destinados ao atendimento de 

doentes. 

c) Na enfermaria serão guardados os materiais e medicamentos do navio, sob a 

responsabilidade de um enfermeiro ou auxiliar de enfermagem com curso reconhecido pelo 
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respectivo órgão federal controlador da profissão. 

d) Quando na lotação da embarcação não constar profissional de saúde que preencha 

os requisitos acima, os medicamentos e o material médico-cirúrgico ficarão sob a guarda de 

um tripulante especificamente designado pelo Comandante. 

e) A enfermaria deverá ser dotada de banheiro constituído de pia, vaso sanitário e 

banheira ou chuveiro, em um espaço acessível pelo seu interior ou nas suas proximidades, 

para uso exclusivo dos seus ocupantes. Deverá contar também com armários para guarda de 

medicamentos e materiais médico-cirúrgicos, bem como todo o mobiliário de apoio 

necessário.  

f) A enfermaria deverá ser dotada de leitos na razão de 1 leito para cada 12 tripulantes 

ou fração dos que não sejam alojados em camarote singelo, porém, o número de leitos não 

necessita exceder a seis.26 
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3 MÉTODO 

3.1 ABORDAGEM E TIPO DE ESTUDO 

Para o desenvolvimento do estudo de elaboração de tecnologia educativa foi utilizada 

a pesquisa de desenvolvimento metodológico. 

A maior parte dos estudos metodológicos é não experimental e frequentemente 

focada no desenvolvimento de novos instrumentos27. O estudo metodológico trata as 

investigações dos métodos de obtenção, organização e análise dos dados de forma rigorosa. 

Tratam do desenvolvimento, da validação e avaliação dos instrumentos e técnicas de 

pesquisa. Em sua maioria o estudo metodológico é focado no desenvolvimento de novos 

instrumentos19. 

A pesquisa reúne as evidências encontradas no levantamento bibliográfico e utiliza-

se desses para criação do instrumento28. 

Para elaborar o guia o estudo foi realizado em quatro etapas. 

A primeira etapa foi composta por revisão integrativa a fim de levantar na literatura 

obras sobre a temática e desta forma foi possível ter embasamento para a elaboração do guia. 

A segunda etapa foi realizada pela procura por obras da literatura cinzenta, acerca da 

temática além das diretrizes da American Heart Association (AHA), pois são essas diretrizes 

que baseiam o atendimento em PCR ao redor do mundo. 

Na terceira etapa foi realizada a compactação dos dados encontrados na revisão 

integrativa e da literatura cinzenta e elaborado o guia para atendimento em PCR para equipe 

de primeiros socorros em ambiente offshore, permitindo desta forma que equipe consiga 

realizar o atendimento de maneira eficaz, aumentando a possibilidade de sobrevida da vítima. 

A quarta e última etapa é a versão final do guia. 

A validação desse trabalho será realizada em outro estudo. 

A revisão integrativa que teve como propósito identificar as produções sobre o tema: 

de atendimento as vítimas em parada cardiopulmonar por leigos em ambiente extra-hospitalar, 

ou seja, o SBV aplicado por pessoas leigas fora do hospital. 

Para a realização desta revisão foram utilizadas as seis fases conforme apresentadas 

por Souza, Silva e Carvalho29. 

1ª Fase: elaboração da pergunta norteadora 

Para esta revisão foi utilizada a seguinte questão norteadora: 

 Qual a produção científica relacionada à assistência pré-hospitalar em 

reanimação cardiopulmonar por leigos em adultos? 
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2ª Fase: busca ou amostragem na literatura 

Para esta etapa de busca na literatura foram utilizadas as seguintes bases de dados 

eletrônicas: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Medical Literature Analysis and retrieval Sistem on-line (MedLine), acessadas através do site 

da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). 

Foram utilizadas as seguintes palavras: reanimação cardiopulmonar, leigos, 

socorristas, offshore, capacitação de recursos humanos em saúde. 

Os critérios de inclusão para seleção da amostra foram: artigos publicados em 

português, inglês e espanhol, no período de publicação até o ano 2018, artigos 

disponibilizados online na íntegra, que aborde a reanimação cardiopulmonar por leigos em 

ambiente pré-hospitalar. E como critérios de exclusão: artigos que abordem a reanimação 

cardiopulmonar em menores de 18 anos, reanimação cardiopulmonar intra-hospitalar e 

reanimação cardiopulmonar em gestantes. 

 

3ª Fase: coleta de dados 

Para coleta de dados foi utilizado um instrumento desenvolvido pelos pesquisadores 

que objetivou em reunir as informações da amostra. 

 

4ª Fase: análise crítica dos estudos incluídos 

Nesta fase foi feita a leitura criteriosa da amostra. 

 

5ª Fase: discussão dos resultados 

Nesta fase foi feita a discussão da amostra identificando a lacuna do conhecimento, 

com o propósito apresentado pelos pesquisadores. 

 

6ª Fase: apresentação da revisão integrativa 

Esta fase final é composta pela revisão integrativa propriamente dita, já que é feita sua 

apresentação de forma que completa para o leitor. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir serão apresentados os achados da revisão integrativa por meio de quadros. 

As palavras reanimação cardiopulmonar, leigos, socorristas, offshore e capacitação de 

recursos humanos em saúde, foi utilizada a estratégia de busca avançada “título, resumo, 

assunto” nas bases de dados LILACS e MEDLINE. 

Em todas as etapas das buscas nas bases de dados para agrupamento das palavras-

chaves foi utilizado o operador booleano AND, conforme pode constatar no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Distribuição dos achados de acordo com a estratégia de busca nas bases de dados 

ESTRATÉGIA DE BUSCA 

BASES TOTAL 

LILACS Medline Localizados Selecionados 

após leitura. 

reanimação cardiopulmonar AND 

leigos 
10 0 10 7 

reanimação cardiopulmonar AND 

socorristas 
8 31 39 14 

reanimação cardiopulmonar AND 

offshore 
0 0 0 0 

reanimação cardiopulmonar AND 

capacitação de recursos humanos em 

saúde 

5 128 133 9 

leigos AND  socorristas 2 0 2 1 

leigos AND offshore 0 0 0 0 

leigos AND capacitação de recursos 

humanos em saúde 
1 0 1 1 

socorristas AND offshore 0 1 1 0 

socorristas AND capacitação de 

recursos humanos em saúde 
0 6 6 0 

offshore AND capacitação de recursos 

humanos em saúde 
0 1 1 0 

TOTAL 26 167 193 32 

Fonte: Próprio autor. 
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Após a leitura dos títulos foram selecionados trinta e duas obras, porém quando foi 

feita a leitura do resumo e consequentemente a obra inteira o quantitativo foi reduzido a 10 

obras, pois pode verificar que as demais obras não atendiam a pergunta de pesquisa. 

 

 

Fluxograma 1 – Delineamento da seleção das amostras. 

 

No fluxograma 1, são apresentadas as obras encontradas e como ocorreu a seleção até 

chegar a amostra do estudo. Foram incluídas dez obras, oito da base de dados LILACS e duas 

da MEDLINE. 

 

Quadro 3 – Distribuição das obras de acordo com autor, ano de publicação área, periódico e 

título. 

Autor 

Ano 

Área 
Periódico Título 

Alves TS; Cogo 

ALP. (30) 

2006 

Enfermagem 

Online Brazilian 

Journal of Nursing 

Buscando evidências para a 

capacitação em suporte básico de 

vida: uma revisão sistemática de 

literatura 

Lyra PF et al.(31) 2012 Revista Brasileira de Programa de Educação em 

Estudos encontrados nas bases de dados a partir da 
estratégia de busca

• LILACS: 26

• MEDLINE: 167

Estudos selecionados para leitura de acordo com título

• LILACS: 11

• MEDLINE: 20

Estudos excluídos por não responder aos critérios de 
inclusão e pergunta norteadora

• LILACS: 03

• MEDLINE: 17

Estudos incluídos na amostra

• LILACS: 08

• MEDLINE: 02
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Medicina Educação Médica Reanimação Cardiorrespiratória: 

Ensinando a Salvar Vidas 

Willers T et al.(32) 
2014 

Medicina 

Acta Méd. (Porto 

Alegre) 

Parada cardiorrespiratória: do fim 

ao recomeço da vida. 

Píspico, A(33) 
2013 

Medicina 

Rev Soc Cardiol 

Estado de São Paulo 

O papel dos cursos de imersão 

(BLS, ACLS, PALS, SAVIC) 

Caputo ML et 

al.(34) 

2017 

Medicina 
Resuscitation 

Lay persons alerted by mobile 

application system initiate earlier 

cardio-pulmonary resuscitation: 

A comparison with SMS-based  

system notification 

Pergola AM; 

Araújo IEM.(35) 

2009 

Enfermagem 

Rev Esc Enferm 

USP 

O leigo e o Suporte Básico de 

Vida 

FB, Chair et al.(36) 
2015 

Medicina 
Circulation 

Part: 14 Education: 2015 

American Heart Association 

Guidelines Update for 

cardiopulmonary Resuscitation 

and Emergency Cardiovascular 

Care 

Chehuen Neto JA 

et al.(37) 

2016 

Medicina 

International Journal 

of Cardiovascular 

Sciences 

Conhecimento e interesse sobre o 

Suporte Básico de Vida entre 

leigos. 

Miyadahira AMK 

et al (38) 

2008 

Medicina 

Rev Esc Enferm 

USP 

Ressuscitação cardiopulmonar 

com a utilização do desfibrilador 

externo semi-automático: 

avaliação do processo ensino-

aprendizagem 

Oliveira RG et al. 
(39) 

2012 

Medicina 
Rev Bras Clin Med. 

Compressões torácicas contínuas 

realizadas por leigos antes e após 

treinamento. 

Gianotto-Oliveira 

R et al (40) 

2015 

Medicina 
Clincial Science 

Quality of continuous chest 

compressions performed for one 

or two minutes 
Fonte: Próprio Autor. 

 

Foi utilizado um instrumento de coleta de dados para conseguir extrair as 

informações necessárias para auxiliar na formulação do guia sobre atendimento em 

reanimação cardiopulmonar. 

Podemos ver no quadro 3 que a maioria da amostra é da área médica com 67% das 

obras e as demais, 36% são da enfermagem. Entre as obras temos, uma diretriz internacional e 

dez artigos. 

 

Quadro – 4. Distribuição de acordo com o objetivo e conclusões da amostra 

Autor Objetivo Conclusão 

Alves TS; Cogo Buscar evidências através da As capacitações de leigos no Suporte 
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ALP. (30) revisão da literatura da 

eficácia da capacitação em 

Suporte Básico de Vida para 

não profissionais da área da 

saúde. 

Básico de Vida são uma preocupação 

dos órgãos de saúde a nível 

internacional. 

O treinamento em Suporte Básico de 

Vida para a população leiga aumenta a 

segurança e atitude dos mesmos diante 

de uma situação de emergência anterior 

à chegada da equipe do serviço de 

emergência médica. 

Os cursos ensinados em etapas se 

mostram mais eficazes que os 

tradicionais onde todas as etapas são 

ensinadas em uma única aula e os 

cursos teórico-práticos se mostras mais 

efetivos para treinamento com leigo. O 

uso do manequim e o desfibrilador 

automático externo se mostram 

eficientes para realização de 

treinamento. 

Lyra PF et al.(31) 

Difundir conhecimentos 

acerca da reanimação 

cardiorrespiratória mediante a 

capacitação de leigos, 

acadêmicos e profissionais de 

saúde no Estado do Ceará. 

Seguindo as diretrizes lançadas a cada 

cinco anos pelos comitês internacionais, 

o projeto vem conseguindo 

conscientizar leigos, acadêmicos e 

profissionais da saúde sobre a 

importância da reanimação e treina-los 

para agir satisfatoriamente diante de 

uma vítima de PCR. 

Willers T et 

al.(32) 

Revisar o manejo de forma 

básica para leigos assim como 

avançado para profissionais 

capacitados. 

Para garantir a melhora da sobrevida 

dos pacientes todos devem estar bem 

capacitados, leigos com o SBV e 

profissionais com ACLS. E sempre 

atualizados nas diretrizes para ter 

desfecho ainda melhor. 

Píspico, A(33) 

Os cursos de imersão são 

fundamentais para o 

treinamento dos leigos e das 

equips de emergência. 

O treinamento é necessário e altamente 

recomendado. 

Caputo ML et 

al.(34) 

Evaluate the time between a 

bystander phone call to EMS 

provider and the arrival of 

first responders and/or lay 

responders when alerted 

either via SMS or the new 

APP-based alet system. 

The mobile APP system is extremely 

efficient in the recruitment of first 

responders (especially if lay people) in 

the setting of out-of-hospital cardiac 

arrest. In respect so SMS-based system, 

the use of mobile APP can significantly 

reduce the arrival time of first responder 

and anticipate the initiation of CPR. 

Pergola AM; 

Araújo IEM.(35) 

Identificar o conhecimento 

sobre SBV, de uma amostra 

da população leiga, em uma 

cidade do interior do estado 

de São Paulo. 

Verificou-se que a população leiga 

possui conhecimento insuficiente sobre 

SBV e que além de incompletos, alguns 

são incorretos, podendo comprometer o 

socorro prestado. 
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Diante da ocorrência de emergências 

extra-hospitalares e da necessidade de 

intervenção rápida e adequada, 

considera-se de fundamental 

importância a capacitação da população 

leiga, o que deverá ser objeto de outro 

estudo. 

FB, Chair et 

al.(36) 

To close the gap between 

actual and desired 

performance by providing lay 

providers with CPR skills and 

the self-efficacy to use them; 

supplementing training with 

in-the-moment support, such 

as dispatch-assisted CPR; 

improving healthcare 

professionals’ ability to 

recognize and respond to 

patients at risk of cardiac 

arrest; improving 

resuscitation performance 

(including CPR); and 

ensuring continuous quality 

improvement activities to 

optimize future performance 

through targeted education. 

There is a clear need for cost-

effectiveness research because many of 

the AHA education guidelines are 

developed in the absence of this 

information. 

Chehuen Neto 

JA et al.(37) 

Investigar o conhecimento, as 

possíveis limitações e o 

interesse dos leigos sobre 

SBV. 

O principal obstáculo ao atendimento 

inicial pelos leigos em situações de 

emergência parece ser a falta de 

orientação e capacitação, visto que eles 

reconhecem seu papel e se mostram 

interessados em aprender técnicas de 

SBV. Assim medidas de capacitação 

provavelmente teriam grande adesão e 

repercussão, tornando o leigo 

capacitado para atuar no atendimento 

inicial de emergências em ambientes 

extra-hospitalares. 

Miyadahira 

AMK et al (38) 

Comparar a habilidade 

psicomotora e o 

conhecimento teórico de 

leigos na técnica da 

ressuscitação cardiopulmonar 

utilizando o DEA, antes e 

após treinamento. 

Aumento significativo de acertos nos 

itens do instrumento de avaliação da 

habilidade psicomotora e do 

conhecimento teórico, após o 

treinamento, indica que houve melhora 

no desempenho dos participantes para 

realizarem a RCP com uso do DEA. 

Oliveira RG et 

al. (39) 

Avaliar a qualidade das 

compressões torácicas 

realizadas por leigos antes e 

após curso proposto. 

A qualidade das compressões torácicas 

melhorou significativamente após 

treinamento. A profundidade das 

compressões torácicas ainda é 

insuficiente mesmo após o treinamento 
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o que enfatiza a necessidade de 

dispositivos que forneçam retorno 

visual ou sonoro da qualidade durante a 

realização da RCP. 

Gianotto-

Oliveira R et al 
(40) 

Assess cardiopulmonary 

resuscitation quality and 

rescuer fatigue when rescuers 

perform one or two minutes 

of continuous chest 

compressions. 

The quality of CCC-CPR is superior 

when performed by lay rescuers for one 

minute rather than for two minutes; this 

result is independent of BMI or 

regulator physical activity, even if the 

rescuers are continuously trained in 

CPR. Thus, it is beneficial to rotate 

rescuers every minutes when 

performing CCC-CPR to provide higher 

quality and to achieve greater success in 

assisting victims of cardiac arrest. The 

main parameter is the depth of 

compression. 
Fonte: Próprio autor. 

 

No quadro 4, pode-se verificar que a maioria das obras tem como conclusão que o 

treinamento/capacitação de leigos em SBV é importante para garantir que o atendimento 

prestado seja feito de maneira correta até a chegada da equipe de suporte avançado reduzindo 

assim as mortes ocasionadas por PCR extra-hospitalar. 

 

4.1 IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO DE PESSOAS LEIGAS EM SBV 

Treinar o leigo em SBV é uma preocupação de saúde pública mundial, já que o 

número de ocorrências de morte súbita está crescendo a cada ano.30 

O treinamento de pessoas leigas em SBV é de grande importância visto que o tempo é 

a variável mais importante no atendimento a vítimas em parada cardiopulmonar, pois após o 

treinamento as pessoas leigas se sentem mais confortáveis e confiantes para atuar em caso de 

se deparar com emergência, aplicando o protocolo que foi ensinado.30-35 

Podemos ressaltar ainda que a maioria das pessoas leigas têm conhecimento 

insuficientes a respeito das manobras ensinadas no SBV, e desta forma não prestar nenhum 

atendimento ou prestar um atendimento de maneira incorreta prejudicando o estado de saúde 

da vítima pode ocorrer substancialmente caso o leigo não treinado se veja numa situação onde 

deve atuar.35 

Desta forma a educação em reanimação é uma ação focada principalmente em 

assegurar que os ensinamentos sejam passados de maneira uniforme tanto pra os socorristas 

leigos quando para os profissionais de saúde, lembrando que a minoria das pessoas que são 
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vítimas de parada cardíaca recebe a reanimação de maneira correta e eficaz.36 

As manobras de reanimação cardiopulmonar realizadas imediatamente pode significar 

a chance de sobrevivência da vítima acometida por PCR até a chegada da equipe de 

emergência, também conhecida como suporte avançado34, porém para que isso aconteça é 

necessário que a pessoa esteja treinada.30-35 

Sabe-se que o uso do DEA pode elevar de maneira significativa a chance de vida, caso 

a causa da parada cardíaca seja um ritmo chocável.32 

Treinar pessoas que trabalham onde haja muita circulação e pessoas e/ou muitas 

pessoas, pois tem a maior possibilidade de precisar atuar em emergência.37 

Desta forma pode-se afirmar que o treinamento de pessoas leigas em locais 

adequadamente equipados resulta numa melhora no atendimento de emergência com a 

utilização do DEA.37 Podemos dizer que o enfermeiro tem o dever com o processo ensino-

aprendizagem dessa população.38 

Por isso diante do exposto e sabendo que a ocorrência de PCR extra-hospitalar é 

grande é de extrema importância que a população leiga conheça as técnicas para prestar um 

atendimento de RCP.39 

 

4.2 OS TIPOS DE TREINAMENTOS E RECOMENDAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO 

Existem vários tipos de treinamentos que podem ser ministrados para ensinar pessoas 

leigas a reconhecer e atuar em parada cardíaca. Entre eles podemos dizer de cursos online, 

teóricos, vídeo-aulas e cursos teórico-práticos, esse último com a utilização de manequim e 

DEA de treinamento tornando cada vez mais próximo da realidade.30 

Seja qual for a modalidade do curso é importante dizer que este deve conseguir 

simplificar as diretrizes de maneira que a população que está estudando consiga aplicar seus 

conhecimento de forma eficaz.31 

Os cursos teórico-práticos associado ao uso de manequim e DEA têm se mostrado 

mais efetivos para treinar a população leiga.30 

No que tange ao tempo de duração dos cursos de SBV para leigos de acordo com a 

AHA tem duração de apenas quatro horas33, já a recomendação de atualização é a cada dois 

anos tanto para profissional quando para leigos. 

 

4.3 AS MAIORES DIFICULDADES DOS LEIGOS 

Apesar de por muitas vezes saberem que precisam fazer algo para socorrer vítimas em 
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PCR, podemos considerar que o maior obstáculo dos leigos ainda é a falta de 

treinamento/conhecimento ,para agir em situações de emergência sabendo de tal possibilidade 

mostram-se abertos para aprender as técnicas de SBV37, pois têm medo da reprovação da 

sociedade em caso de não obter o êxito.35 

De acordo com estudo realizado em São Paulo outo ponto é que muitos conseguem 

fazer técnicas para que os auxiliem a verificar movimentos respiratórios, dentre esses a 

maioria não sabe o que fazer para que possa melhorar a respiração. Posicionar a vítima de 

maneira correta para que as manobras de reanimação tenham êxito é dúvida da grande maioria 

dos leigos.35 

Já em outro estudo realizado em Minas Gerais muitos participantes quando 

questionado a respeito de qual número ligar em caso de emergência do tipo PCR a maioria 

mencionou o número do corpo de bombeiros e até mesmo da polícia. Vale ressaltar que nas 

cidades onde foi feito o estudo não há uma dinâmica de interligação entre essas corporações e 

o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ainda nesta mesma linha saber para 

quem ligar é de suma importância37, visto que o tempo é muito importante para o êxito do 

atendimento.30-35 

 

4.4 A IMPORTÂNCIA DAS COMPRESSÕES 

As manobras de reanimação cardiopulmonar é composta por compressões torácicas 

externas e ventilações respiratórias.30-37 

A qualidade das compressões torácica é uma variável importante para alcançar o êxito 

durante o atendimento a vítimas de PCR. 

Porém desde 2010 a AHA recomenda que na impossibilidade de fazer ventilações o 

socorrista proceda somente com as compressões torácicas contínuas, evitando assim que o 

socorro não aconteça. Fazer compressões contínuas é melhor par ensinar a pessoas leigas pois 

estas lembram com mais facilidade.39 

Em um estudo realizado em São Paulo para verificar a qualidade das compressões 

torácicas realizadas em um e dois minutos foi enfático em recomendar o rodízio a cada 

minuto, pois, a qualidade das compressões no segundo minuto era menor, podendo assim 

comprometer o desfecho e ainda que a fadiga do socorrista quando ocorre a troca a todo 

minuto é reduzida.40 

A utilização de dispositivos que possam auxiliar no aprendizado de como fazer 

compressões torácicas seja de forma sonora ou luminosa melhora largamente a qualidade das 
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compressões realizadas, pois o ritmo, profundidade e retorno completo do tórax são os 

parâmetros utilizados para garantir compressões de alta qualidade.39 

Nós pode-se esquecer que a qualidade das compressões torácicas leva em 

consideração a profundidade em que é feita, e que caso não seja realizado da maneira correta 

aprofundando o tórax até onde necessário a qualidade é prejudicada.39,40 

Ainda no estudo realizado em São Paulo a qualidade das compressões e a fadiga 

independe do índice de Massa Corpórea (IMC) e a prática de atividade física regular pelos 

socorristas.40 

A fim de obter melhores resultados ao ensinar as compressões, é de grande 

importância a utilização de dispositivos que dê o retorno de como as compressões estão sendo 

feitas, para que os participantes possam melhorar seu desempenho.39 
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5 CONCLUSÃO  

A falta de informação da população a respeito de o que fazer em caso de como prestar 

atendimento a vítimas de parada cardiopulmonar é o grande problema, em especial nos países 

em desenvolvimento. 

A parada cardiopulmonar pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento e sem 

a necessidade de ter doenças pregressas. Para aumentar a sobrevida das pessoas acometidas é 

necessário que o atendimento seja executado de maneira rápida e eficaz. Desta forma é 

necessário realizar treinamentos com pessoas leigas, visto que a metade das ocorrências de 

parada cardiopulmonar ocorre em ambiente extra-hospitalar. 

O estudo demonstrou que o treinamento mais eficaz para que a população consiga 

assimilar de melhor maneira o protocolo de reanimação cardiopulmonar é a associação de 

teoria e prática, e o objetivo é atingindo mais facilmente quando utilizado manequins 

demonstrando todo o passo a passo. 

Foi possível verificar também que grande parte das pessoas se quer sabem para qual 

número de emergência devem ligar, assim como as dúvidas em outro elo da cadeia de 

sobrevivência, que são as compressões torácicas. 

Desta forma a elaboração do guia foi guiada pelas lacunas encontradas na revisão 

integrativa, se valendo das diretrizes da American Heart Association, bem como os próprios 

artigos da revisão. 

O produto elaborado é de grande importância para as pessoas leigas de equipe de 

primeiros socorros, visto que auxiliará para esclarecer as dúvidas e ainda para poder 

memorizar o passo a passo do protocolo. 

O objetivo da pesquisa foi alcançado visto que foi elaborado o guia para realização das 

manobras de reanimação cardiopulmonar para leigos de equipe de primeiros socorros no 

ambiente offshore. 

O estudo teve como principal limitação o acesso direto aos colaboradores que 

compõem equipes de primeiros socorros em ambiente offshore, impossibilitado por questões 

de autorização. 

Fazem-se necessários mais estudos acerca da temática com uma população de 

diferentes locais, aproximando ainda mais o guia a essa realidade, para que possa ser 

replicado no maior número unidades offshore. Vale ressaltar também, que os membros da 

equipe de primeiros socorros absorvem esse conhecimento e podem repassar para seus 

familiares em casa e então podemos reduzir o número de morte evitável por falta de 
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conhecimento nos procedimentos de reanimação cardiopulmonar. 
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6 APÊNDICE 

6.1 APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS – ROTEIRO SEMI-

ESTRUTURADO 

Guia de atendimento em reanimação cardiopulmonar para equipe de primeiros socorros 

em ambiente offshore. 
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6.2 APÊNDICE B - PRODUTO 

Guia de atendimento em Parada 

Cardiopulmonar para equipe de 

primeiros socorros em ambiente 

offshore. 
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Apresentação 

 

 

 

O presente guia é um produto originado da dissertação do Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial (MPEA) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF), que tem o título “Guia institucional de 

atuação em reanimação cardiopulmonar para equipe de socorrista em ambiente offshore”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tem como objetivo servir como auxílio para que os membros da equipe de primeiros 

socorros de unidade offshore, continuem aprendendo a respeito das manobras de Reanimação 

Cardiopulmonar (RCP) para que em caso de necessidade possa prestar o atendimento de 

maneira eficaz, aumento a sobrevida da vítima acometida pela Parada Cardiopulmonar (PCR). 
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INTRODUÇÃO 

 

O que é Parada Cardiopulmonar (PCR)? 

 

A PCR ocorre quando o coração para de bombear o sangue para o corpo e a vítima não 

consegue respirar ou respira com dificuldade e então é necessário realizar as manobras de 

Reanimação Cardiopulmonar (RCP). 

 

E o que é Reanimação Cardiopulmonar (RCP)? 

 

São ações que devem ser feitas para que possamos manter a vítima com vida até a 

chegada da equipe de terra. 

 

Como sei que alguém está em PCR? 

 

Se ver uma pessoa desacordada e em local que não seja perigoso, aproximar da vítima 

e chama-la, caso não responda. 

Após isso deve verificar se essa pessoa respira normalmente, se não respira ou está 

respirando de forma anormal, podemos considerar que esta pessoa está em PCR. 

Em resumo podemos dizer que se a pessoa que não responde ao chamado, não respira 

ou respira com dificuldade está em PCR. 

 

E o que devo fazer caso encontre alguém nessa situação? 

 

A primeira coisa é verificar se o local que a pessoa está pode causar algum dano à 

você, como por exemplo cabos elétricos energizados, risco de queda de alguma estrutura, 

fogo e explosão. 

Caso o local esteja seguro, deve chegar próximo da vítima e chama-la. Se a vítima 

responder ofereça ajuda. E caso a vítima não responda deve verificar se a mesma respira 

normalmente, não respira ou respira com dificuldade. Se a vítima não respirar ou respirar com 

dificuldade, (neste momento conseguimos detectar que a vítima está em PCR) então você 

deve solicitar ajuda e que compareça com o DEA. 

A ajuda pode ser feito pelo telefone ligando para o ramal de emergência (Passadiço: 

9999) ou via rádio no canal 2. 
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Após solicitar ajuda inicie rapidamente as manobras de RCP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme é mostrado na figura acima proceda da seguinte forma: 

 

 Posicionar a vítima de barriga para cima em superfície rígida 

 Ajoelhar ao lado da vítima, ângulo de 90º; 

 Encontre o ponto para fazer as compressões (no centro do tórax entre os mamilos) 

 Colocar o “calcanhar” da mão 

 Entrelaçar os dedos 

 Endireite os braços para que fiquem firmes. Use seu próprio peso para fazer as 

compressões 

 

Não se esqueça 

 

 Comprimir pelo menos 5cm do tórax 

 Deixar o coração relaxar (retorno do tórax) 

 Comprimir em frequência entre 100 a 120 por minuto; 

Com o intuito de organizar melhor a equipe, evitando a perda de tempo para prestar qualquer 

atendimento, foi realizada a divisão conforme abaixo: 

Nutricionista/Comissária: abrir as portas tanto na ida quanto na volta, facilitando a 

passagem da equipe. 

Chefe de cozinha: Maleta de Oxigênio; 

Cozinheiro da noite e um taifeiro: prancha rígida de dentro do hospital e colar cervical. 



     

63 

Taifeiro: DEAi e a bateria reserva. 

Ajudante de Cozinha: Maleta de primeiros socorros 

Da mesma forma após prestado o atendimento e para levar a vítima até o hospital foi 

dividido de acordo com tamanho. 

Próximo a cabeça: Enfermeiroj e Cozinheiro da noite. 

Meio da maca: dois taifeiros 

Próximo ao pé: Chefe de cozinha e ajudante de cozinha 

Nutricionista/comissária: Pega o DEA e os outros materiais possíveis e vai abrindo as 

portas. 

 

  

                                                      
i Desfibrilador Externo Automático. 
j O enfermeiro fica próximo a cabeça, para poder avaliar melhor a vítima. 
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Fluxograma de Atendimento de Vítima de PCR em ambiente Offshore

 
  

Verificar o Cenário

Chamar a vítima

Vítima responde.

Oferecer ajuda.

Vítima não responde

Verificar respiração

Não respira ou respiração anormal

Chame ajuda com  DEA.

Telefone: 9999

Rádio: Canal 2

Inicie imediatamente as compressões torácicas até a chegada do DEA e 
outros membros da equipe para ajudar.

Quando estiver sozinho e impossibilitado de realizar as ventilações, aplicar compressões 

contínuas com frequência entre 100 a 120 por minuto, com pelo menos 5cm de 

profundidade, e deixar o tórax relaxar 

 

Após a chegada dos demais componentes da equipe, realizar compressões e ventilações, na 

proporção de 30X2 
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