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RESUMO 

 

 

Pesquisa de campo sobre parada cardiopulmonar e cerebral que pretende analisar 

a assistência de enfermagem durante um evento de PCRC,devido a predominância de 

mortes vinculadas ao tema em setores intensivos de saúde, sendo realizada com 10 

enfermeiros, baseada no método observacional não participante, de abordagem 

qualitativa e com análise descritiva, tendo como instrumento um roteiro de entrevista 

semiestruturado com perguntas abertas e fechadas ao qual tem como objetivo identificar 

e pontuar a conduta do enfermeiro durante o evento da parada no setorde CTI, do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, analisando quanto ao referencial teórico do 

enfermeiro, segundo as condutas de reanimação cardiopulmonar das equipes de saúde, 

identificando os procedimentos que o enfermeiro realiza durante a assistência de 

enfermagem, percebendo a dinâmica e divisão de práticas da equipe de enfermagem, 

mediante o quadro de parada e a articulação e capacitação da mesma pelo enfermeiro do 

setor e a verificação da utilização do protocolo de Suporte Avançado de Vida. Os 

enfermeiros apresentaram desenvolvimento satisfatório quanto ao embasamento teórico 

das condutas atribuídas ao enfermeiro com relação aos sinais, causas, o manuseio de 

desfibriladores, e a realização de acesso venoso e medicações utilizadasna PCRC, 

souberam reconhecer os ritmos mais comuns de parada ao monitor e distinguir dentre 

estes os passíveis de choque. Com relação à liderança e gerência entre os enfermeiros e 

sua equipe no evento de parada cardiopulmonar e cerebral, a pesquisa demonstra uma 

necessidade de investimentos provenientes da Instituição em prol do desenvolvimento e 

capacitação de seus funcionários, de forma a otimizar e padronizar os serviços prestados 

pela equipe. Percebe-se a necessidade da criação de um protocolo relacionado ao tema, 

vinculado ao setor, servindo como base metodológica para a atuação no evento de 

PCRC. Em suma, é importante o enfermeiro saber seu papel e como difundir seu 

conhecimento diante de sua equipe em prol da melhoria da qualidade da assistência 

prestada ao cliente. 

Palavras Chave: Cuidados de Enfermagem; Parada Cardiorrespiratória e 

Cerebral; Emergência; Cuidados Intensivos; Reanimação cardiopulmonar e Cerebral. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Field research on cardiopulmonary arrest and cerebral you want to analyze 

nursing care during an event PCRC due to predominance of deaths associated with the 

topic of health intensive sectors, with ten nurses being held based on observational 

method not participating in approach qualitative and descriptive analysis, as an 

instrument having a semi-structured interviews with open and closed questions to which 

aims to identify and rate the conduct of the nurse during the shutdown event in the 

sector of CTI, Antonie Peter University Hospital, and analyzing theoretical framework 

of the nurse, according to the conduct of cardiopulmonary resuscitation teams of health, 

identifying the procedures that the nurse performs during nursing care, realizing the 

dynamic of division and practices of the nursing team, stop by the table and 

coordination and training by nurses in the same sector and monitoring the use of the 

protocol of Advanced Life Support. The nurses had developed satisfactorily as the 

theoretical basis of the conduct attributed to the nurse about the signs, causes and 

handling of defibrillators, and the realization of venous access and medication used in 

the PCRC able to recognize the rhythms more common to stop the display and 

distinguish among these liabilities shock.With respect to leadership and management 

between nurses and their staff in the event of cardiopulmonary arrest and stroke, 

research shows a need for investment from the Institution for the development and 

qualification of its employees in order to optimize and standardize the services provided 

by team. We can see the need to develop a protocol related to the subject, linked to the 

sector, serving as a methodological basis for action in the event of PCRC. In short, it is 

important to know the nurse role and how to spread your knowledge on your team in 

order to improve the quality of assistance provided to the client. 

 

Keywords: Nursing care; Cerebral and Cardiopulmonary 

Arrest; Emergency; Intensive Care; Cardiopulmonary and Cerebral Resuscitation. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

 

A Reanimação Cardiopulmonar e Cerebral (RCPC) possui um termômetro morbi-

mortal muito sensível, visto que quando não assistida ou realizada, promove altos índices de 

mortalidade, ao passo que, ao ser realizado de forma correta e eficaz, reduz em 10% por 

minuto o percentual de letalidade e de seqüelas irreversíveis à vítima. 

Para que a RCPC obtenha sucesso, inicialmente deve-se investir na capacitação da 

classe profissional de enfermagem, que será a mola-mestra na percepção e intervenção deste 

problema. 

 
 

“Os pacientes que sofrem parada cardíaca no hospital, frequentemente mostram 
sinais de deterioração várias horas antes da parada. O reconhecimento precoce do 
paciente criticamente doente e a ativação de uma equipe de emergência podem evitar o 
desenvolvimento de parada cardíaca e melhorar o prognóstico do paciente.” (ACLS, 
2005, p. 25) 

 
 
Isso enfatiza a importância do conhecimento prático e teórico do enfermeiro mediante 

ao acontecimento de uma Parada Cardiorrespiratória e Cerebral (PCRC), em sua assistência 

precoce no períodoperiparada cardiopulmonar e cerebral. 

 

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
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Segundo o AHELERT, 2010, “a PCRC é a ausência de atividade mecânica cardíaca, 

confirmada pela ausência de pulso detectável, ou ausência de responsividade e apnéia ou 

respiração agônica. (...)A ressuscitação cerebral é um termo utilizado para enfatizar a 

necessidade de preservar a viabilidade do cérebro da vítima de parada cardíaca.” 

Para Guimarães, Lopes e Lopes (2005) "(...)parada cardíaca é a cessação súbita da atividade 

ventricular e cardíaca e circulação antecedendo ou imediatamente após esta, ocorre à cessação 

da atividade respiratória, definindo assim a PCRC." 

De acordo com o American Cardiologic Life Suport (ACLS, 2005), existem dois 

protocolos para atendimento a vítima acometida pela PCRC, sendo a abordagem para suporte 

básico de vida, uma avaliação primária, que tem o propósito de detectar, em menos de 

sessenta segundos de inspeção, a presença de problemas ameaçadores à vida e imediatamente 

corrigi-los, mediante a seguinte ordem de prioridades: Nível de consciência (responsividade), 

C (circulação e controle de hemorragias), A(vias aéreas e controle da cervical), B (boa 

respiração) e D (desfibrilação para restaurar o batimento cardíaco, se necessário). 

Para o suporte avançado de vida, cabe a avaliação secundária, que tem como objetivo 

detectar, por meio de exame físico, condições potencialmente ameaçadoras à vida e prover os 

cuidados necessários nesses casos. Sendo este,composto por circulação (acesso venoso, 

monitorização cardíaca e administração de medicamentos),via aérea avançada, boa respiração 

(ventilação com pressão positiva, gasometria artéria, oximetria de pulso e terapia com 

oxigênio), diagnóstico diferencial (intervenção médica), avaliação das intervenções e manejo 

da dor. 

Recomenda-se que a equipe de Enfermagem, por intermédio do enfermeiro, que se 

configura na posição de líder de equipe e gerente da assistência, deve ser reciclada na 

execução das manobras do suporte básico de vida e, também, ter conhecimento e domínio do 

conteúdo existente no carro de parada e manuseio do equipamento. O enfermeiro deve 

também ter capacidade teórica de identificar e auxiliar os riscos potenciais e realizar 

reavaliações constantes, em busca de mudanças eletrofisiopatológicas no cliente. 

“No Brasil, aproximadamente 90% das mortes súbitas cardíacas e, ou, parada 

cardiorrespiratória e cerebral (PCRC), que ocorrem fora do ambiente hospitalar, o mecanismo 

desencadeador é a fibrilação ventricular (FV)” (TIMERMAN, 2000). 
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Outro fator relacionado à PCRC é o trauma, sendo principalmente causado por 

acidentes automobilísticos e ferimentos por armas de fogo. Envolve, na maioria das vezes, o 

adulto jovem. A parada cardíaca nesses casos é conseqüência do trauma direto e de fatores 

como hipóxia, hipovolemia e hipotermia. 

Segundo Guimarães (2005), a RCPC é o conjunto de procedimentos destinados a 

manter a circulação de sangue oxigenado ao cérebro e a outros órgãos vitais, permitindo a 

manutenção transitória das funções sistêmicas até que o retorno da circulação espontânea 

possibilite o restabelecimento da homeostase. 

Um esforço de ressuscitação requer a coordenação de quatro tarefas críticas: o 

manuseio de vias aéreas, as compressões torácicas, a monitoração eletrocardiográfica e 

desfibrilação e o acesso venoso e a administração de drogas. 

Para que a manobra de reanimação cardiopulmonar se torne efetiva, deve salientar 

ainda a necessidade de capacitação dos profissionais, quanto ao reconhecimento precoce do 

evento pré-parada, realização da manobra de forma correta e promover a continuidade da 

assistência no período pós-parada. 

 

 

 

OBJETO 

 

 

 

O objeto deste trabalho é o conhecimento do enfermeiro no evento da PCRC. 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

O enfermeiro sabe aplicar os protocolos de suporte básico e avançado de vidano 

evento da PCRC? 
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OBJETIVO PRINCIPAL 

 

 

 

Discutir a conduta do enfermeiro do setor de CTI, do Hospital Universitário Antônio 

Pedro, no evento da PCRC. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

1. Identificar os procedimentos que o enfermeiro realiza durante a assistência de 

enfermagem na PCRC; 

2. Verificar a utilização do protocolo de Suporte Avançado de Vida nos setor de CTI do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP); 

3. Analisar quanto ao referencial teórico do enfermeiro, segundo as condutas de 

reanimação cardiopulmonar e cerebral, no setorde CTI do Hospital Universitário 

Antônio Pedro. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Segundo o MS, a alta prevalência das doenças cardiovasculares (DCV) é hoje 

observada mundialmente. No Brasil este grupo de doenças é a primeira causa de óbito (34%). 
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 O anseio pelo papel do enfermeiro no evento da parada nasceu em detrimento da 

minha vivência extracurricular, aonde se pode analisar um despreparo e desarticulação da 

equipe de enfermagem mediante a Parada Cardio-respiratória e Cerebral (PCRC) e a 

vinculação da equipe de saúde ao profissional da categoria médica até nas ações de Suporte 

Básico de Vida, que poderiam e deveriam ser identificadas e iniciadas pela equipe de 

enfermagem.  

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 

O enfermeiro conhece o protocolo de suporte básico e avançado de vida da instituição 

vigente para PCRC? 

 

O enfermeiro do setor de CTI do HUAP reconhece os sinais e sintomas de PCRC, bem 

como possui embasamento teórico para este quadro clinico? 

 

O enfermeiro do setor de CTI do HUAP sabe o seu papel mediante a aplicação do 

protocolo para PCRC? 

 

O enfermeiro recebe treinamento e capacitação da instituição para se apropriar do 

protocolo da intituição? 

 

 

RELEVÂNCIA 

 

 

Esta monografia é de suma importância, pois pretende esclarecer e pontuar o papel do 

enfermeiro nas ações paliativas, interventivas e profiláticas, advindas do evento da parada, 

assim como os reais motivos da freqüente não efetivação da manobra. 
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Assim sendo, pretende-se analisar a assistência do enfermeiro e sua equipe, segundo o 

protocolo de PCRC e fornecer mais subsídios técnicos científicos a fim de possibilitar maior e 

melhor atuação dos profissionais nesta área. 

 

 

ABRANGÊNCIA 

 

 

A pesquisa irá contribuir a nível nacional na formação do profissional de enfermagem, 

traçando um perfil teórico-prático padrão e excelente para a atuação do enfermeiro 

assistencialista nos setores de alta complexidade mediante ao evento da parada 

cardiopulmonar. 

Ressalta-se também a importância do trabalho para a equipe multidisciplinar que atua 

em sinergismo com o enfermeiro neste quadro clínico, quanto ao preparo e a otimização dos 

serviços prestados pela equipe liderada pelo enfermeiro.  

O cliente também se beneficia com esta pesquisa, visto que melhora sua qualidade do 

atendimento e diminui a percentagem morbi-mortal dentro da instituição, o que gera um 

aumento percentual na qualidade de vida.  

 

 

 

1- REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 

1.1-CONCEITOS 

 

 
“A parada cardio-respiratória e cerebral (PCRC) ou morte súbita cardíaca é a 

cessação súbita da atividade ventricular cardíaca e circulação sistêmica em um indivíduo 
com expectativa de restauração das funções cardiopulmonar e cerebral , desde que o 
mesmo não seja portador de moléstia crônica intratável ou em fase terminal”. 
(GUIMARÃES, 2005, p 16) 
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Para PIRES (2006), a PCRC é a cessação da circulação e da respiração, sendo 

reconhecida pela ausência de pulso e pela apnéia em um paciente inconsciente. 

O cérebro tem pouca reserva de glicose e oxigênio, e pode manter sua atividade 

durante um período de cinco minutos após a parada cardíaca, reforçando a importância em 

iniciar rápido as manobras de RCPC. 

É uma emergência extrema, cujos resultados após cinco minutos são a lesão cerebral 

irreversível e após dez minutos, a morte cerebral, se as medidas para restabelecer o fluxo 

sanguíneo e a ventilação não forem tomadas. 

Ainda, segundo (Vieira, 1996) uma vítima de parada cardíaca pode apresentar: 

Morte clínica ou biológica: Falta de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos 

eficientes na ausência de consciência, com viabilidade cerebral e biológica. 

Morte biológica irreversível: Deterioração irreversível dos órgãos, que se segue à 

morte clínica, quando não se constitui as manobras de reanimação cardio-pulmonar (RCP). 

Morte encefálica: Ocorre quando há lesão irreversível do tronco e do córtex cervical, 

por injúria direta ou hipóxia, por um tempo, em geral, superior a 5 minutos em adultos com 

normatermia. 

Segundo a OMS, o conceito sobre a morte súbita se configura em uma parada cardíaca 

inesperada, ocorrendo dentro de uma hora após o início dos sintomas. A PCRC se torna óbito 

a partir do momento que as funções encefálicas se tornarem irreversivelmente esgotadas, 

como descrito acima no conceito de morte encefálica. 

 

 

1.2- MODALIDADES DE PARADA CARDÍACA 

 

 

O diagnóstico do mecanismo cardíaco da parada cardiorrespiratória (PCR) depende da 

monitoração do ritmo cardíaco sendo de extrema importância o reconhecimento precoce, que 

é necessário para adequar o tratamento e, portanto, melhorar a sobrevida da vítima. 

Assistolia: “Caracteriza-se pela ausência de pulso detectável e ausência de atividade 

elétrica ventricular. Não há freqüência nem ritmo ventricular, nenhum pulso e nenhum débito 

cardíaco”. (AHELERT, 2005) 
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Fig.1- Assistolia (ACLS, 2005) 

 

Diversos mecanismos podem causar a assistolia, por isso, foi segmentada uma ordem 

mineomônica como recurso de memória que sintetiza as possíveis causas e as intervenções a 

considerar, que se configura pelo esquema PATCH-4-MD, cuja nomenclatura é em inglês e 

no Brasil, remete-se ao esquema dos cinco H`s e os cinco T`s. 

Estes fazem referência ao íon do Hidrogênio (acidose), tendo como tratamento a 

ventilação e correção dos distúrbios ácido-básicos, Tensão no tórax (pneumotórax 

hipertensivo), que possui como tratamento a descompressão com agulha, Tamponamento 

cardíaco, ao qual a intervenção terapêutica é a pericardiocentese, Hipovolemia, cuja o 

tratamento é a reposição de volume, Hipóxia, aonde deve-se administrar O2  e assegurar 

ventilação adequada,  Hipo/Hipertermia (calor/frio), a intervenção será métodos de 

resfriamento/ aquecimento,  Hipo/Hipercalemia (e outros eletrólitos), deve-se corrigir os 

distúrbios eletrolíticos, Trombose: pulmões (embolia pulmonar maciça), tratável com 

anticoagulantes e cirurgia, Trombose: coração (síndromes Coronárias Agudas), intervendo 

com fibrinolíticos e seguindo o tratamento para infarto, comprimidos/Toxinas: superdosagem 

de medicamentos/drogas, tratando com uso dos antídotos e terapia específica para cada 

toxina. 

Conforme ausência de pulso, se deve iniciar imediatamente a RCPC e os cuidados 

adicionais incluem iniciar uma IV, considerar as possíveis causas da parada, possível inserção 

de uma via aérea avançada, epinefrina e atropina.  
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1.2.1- FLUXOGRAMA EM ASSISTOLIA

 
Fig.2 – Fluxograma em assistolia no adulto (ACLS, 2005) 

 

 

Fibrilação Ventricular (FV): “É a contração incoordenada do miocárdio em 

conseqüência da atividade caótica de diferentes grupos de fibras miocárdicas, resultando na 

ineficiência total do coração em manter um rendimento de volume sanguíneo adequado, o que 

não gera contração miocárdica efetiva e nenhum pulso”. (VIEIRA,1996) 
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Fig.3 - Fibrilação ventricular fina (ACLS, 2005). 

 

 
Fig.4 - Fibrilação ventricular grosseira (ACLS, 2005), 

 

Dentre os fatores que aumentam a suscetibilidade do miocárdio a fibrilação estão a 

maior atividade do sistema nervoso simpático, a estimulação vagal, o desequilíbrio 

eletrolítico, o uso de antiarrítmicos e outras medicações, fatores ambientais (como por 

exemploeletrocução), hipertrofia, síndromes coronárias agudas, insuficiência cardíaca, 

arritmias. 

As prioridades de cuidado na parada cardíaca são a reanimação cardiopulmonar e 

cerebral (RCPC) e desfibrilação. 

Taquicardia Ventricular sem pulso (TV): É a sucessão rápida de batimentos ectópicos 

ventriculares que podem levar a acentuada deterioração hemodinâmica, chegando mesmo à 

ausência de pulso arterial palpável, quando, então, é considerada uma modalidade de parada 

cardíaca, devendo ser tratada com o mesmo vigor da fibrilação ventricular (FV). (VIEIRA, 

1996) 

 
Fig.5 - Taquicardia ventricular polimórfica (ACLS, 2005). 
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Fig.6 -Taquicardia ventricular monomórfica (ACLS, 2005) 

 

 

1.2.2- FLUXOGRAMA EM FV/TV 

 
Fig.7 – Fluxograma em FV/TV no adulto (ACLS, 2005). 
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Atividade elétrica sem pulso (AESP): “Existe atividade elétrica no monitor cardíaco, 

mas o paciente não reage, não respira e não consegue sentir o pulso carotídeo. Existem 

contrações mecânicas, porém estas são muito fracas para produzirem um pulso palpável ou 

uma pressão arterial mensurável.” (AHELERT, 2005). 

 

 
Fig.8 – AESP (ACLS, 2005) 

 

Na AESP também é utilizada a nomenclatura dos cinco H`s e cinco T`s e seu 

tratamento inclui RCPC, O2, acesso IV, possível inserção de uma via aérea avançada, 

administração de epinefrina e uma pesquisa agressiva das possíveis causas do quadro. 

 

1.2.3- FLUXOGRAMA DE AESP 

 
Fig.9 – Fluxograma de AESP no adulto (ACLS, 2005). 
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1.3- SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV) 

 

 

No dia 18/10/2010, foram publicadas simultaneamente as diretrizes de neanimação do 

Conselho Europeu de Ressuscitação (ERC) e da Associação Americana do Coração (AHA), 

pela Revista Oficial de Divulgação Científica da AHA. Estas diretrizes foram embasadas no 

consenso do Comitê Internacional de Reanimação reunido com a presença de representantes 

de todos os continentes e vigoram a partir de 2011. 

O suporte básico de vida (SBV) consiste em medidas essenciais que devem ser 

realizadas em indivíduos com PCRC. Pode ser realizado por qualquer cidadão, desde que 

devidamente treinado.  

De acordo com Goldin (2003), "a assistência em situação de emergência e urgência se 

caracteriza pela necessidade de um paciente ser atendido em curtíssimo espaço de tempo". 

Para que se obtenha êxito na reversão de uma PCRC, quatro pontos são fundamentais, 

constituindo-se a "Cadeia da Sobrevida", que para AHERLERT, 2005, “representa uma série 

ideal de eventos que deve acontecer imediatamente após o reconhecimento do início de uma 

doença súbita”[...]”Ao seguir essas etapas, a vítima temmaiores chances de sobreviver a um 

ataque cardíaco ou parada cardíaca. Os elos da corrente de sobrevivência para adultos (e 

crianças acima de 12 a 14 anos de idade) incluem acesso fácil, RCPC precoce, desfibrilação 

precoce e Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS) precoce”. 

Se um desses elos for inadequado, os índices de sobrevivência serão baixos. Logo, o 

agente de saúde que prestará o primeiro atendimento, tem total responsabilidade sobre o resto 

da corrente". 

O acesso fácil envolve a educação pública, que consiste na identificação dos sinais e 

sintomas relacionados a uma condição cardíaca (dor torácica, que pode irradiar para tronco e 

membros superiores, dificuldades de respirar ou palpitações, sudorese intensa e outros 

sintomas), e procurar assistência médica. 

Os problemas identificados neste elo da corrente sãoos atrasos na chamada por ajuda, 

que deve ser realizada tão logo que tenha sido identificadauma condição cardíaca, se 

utilizando de UTI’s móveis governamentais (SAMU), pelonúmero de telefone 192 e no caso 
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de o paciente já se encontrar em uma unidade de serviço quaternário de saúde, a convocação 

de uma equipe de emergência para intervenção imediata. 

Quanto aos profissionais de saúde, o reconhecimento deve ser precoce, visto que 

segundo AHELERT, 2005, “Os pacientes que sofrem parada cardíaca no hospital 

freqüentemente mostram sinais de deterioração várias horas antes da parada”. Os sinais 

evidentes de PCRC são a ausência de pulso em grande artéria, verificado pelo pulso carotídeo 

no adulto e braquial no lactente; ausência de respiração que pode preceder a parada cardíaca 

ou ocorrer após seu estabelecimento, podendo também o paciente manter respirações agônicas 

durante um minuto ou mais, mesmo com o coração parado; insconsciência, que pode estar 

associada a outras patologias, mas que é indicativo no quadro de PCRC e dilatação pupilar 

(midríase), que é um sinal tardio e inespecífico, ocorrendo 45 segundos após a parada 

cardíaca. Cianose nas extremidades e palidez da pele também podem ser encontrados. 

A RCPC precoce melhora a sobrevida e é o melhor tratamento que uma vítima de 

parada cardíaca pode receber até a chegada de um desfibrilador e do suporte avançado de 

vida. 

De acordo com AHELERT, 2005, a parada cardíaca devido a Fibrilação Ventricular 

(FV) ocorre em três fases, sendo a primeira chamada de fase elétrica, que se estende do 

momento da parada cardíaca até aproximadamente os cinco minutos seguintes a parada. A 

desfibrilação imediata é o tratamento mais importante nesta fase. 

A segunda fase, denominada fase circulatória ou hemodinâmica, que dura cerca de 5 a 

10/15 minutos após a parada cardíaca. A RCPC é muito importante durante esta fase. 

 
 

“Pressão de perfusão adequada ao cérebro e coronárias é critica para 
sobrevivência neurologicamente normal. A pressão de perfusão coronária (PPC) é a 
diferença entre a pressão de relaxamento aórtico (diastólica) e a pressão sanguínea de 
relaxamento do átrio direito (diastólica) durante a RCPC. Quando se realizam as 
compressões torácicas, a sístole é a fase de compressão torácica e a diástole é a fase de 
relaxamento. A PPC está relacionada com o fluxo sanguíneo miocárdico e é o principal 
determinante para a ressuscitação bem-sucedida.” (AHELERT, 2005) 
 

 

Um problema identificado nesta fase é a constante interrupção das compressões 

torácicas para realizar outras intervenções como, analisar o ritmo, carregar o desfibrilador, 

inserir via aérea avançada, verificar o pulso , etc., que devem ocorrer rapidamente, evitando 

que as pressões de perfusão coronária e cerebral caiam rapidamente. 
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Nesta fase, é interessante administrar, mediante a solicitação médica, drogas 

vasopressoras, para melhorar as pressões de perfusão, repositores de volume, pois a pressão 

de perfusão não restabelece se o volume sanguíneo estiver baixo e evitar a hiperventilação, 

causada pela ventilação muito rápida ou com muito volume, que gera aumento da pressão 

intratorácica e inibe o retorno venoso de sangue para o interior do tórax, que também interfere 

na perfusão cerebral e coronária. 

Ainda para AHELERT, a fase 3 é a fase metabólica e “se estende além dos cerca de 10 

a 15 minutos após a parada cardíaca. Durante esta fase a eficácia da desfibrilação imediata e 

RCPC seguidas de desfibrilação diminui rapidamente, e as taxas de sobrevida parecem ser 

baixas”. 

A desfibrilação precoce é implementada com o auxílio de um “aparelho com um 

sistema computadorizado sofisticado, que analisa o ritmo cardíaco de um paciente” 

AHERLERT, 2005, chamado desfibrilador externo automático (DEA), que detecta se o ritmo 

é passível de choque (taquicardia ventricular e fibrilação ventricular), ou se não é passível de 

choque (assistolia e AESP) e orienta ao agente de saúde a como fornecer um choque. 

Na visão de AHELERT, 2005 O ACLS precoce consiste no manuseio avançado de 

vias aéreas e fornecimento de suporte ventilatório, acesso venoso, administração de drogas, e 

possíveis intervenções cirúrgicas e clínicas realizadas pela equipe de emergência, sendo assim 

ele se qualifica como o suporte avançado de vida. 

“Um esforço de ressuscitação requer a coordenação de quatro tarefas críticas: 

compressões torácicas, manuseio de vias aéreas,monitoração eletrocardiográfica e 

desfibrilação e acesso venoso e administração de drogas”. (AHELERT, 2005) 

No algoritmo do suporte básico de vida, temos como destaque a avaliação primária, 

que é definida por AHELERT, 2005, por uma rápida inspeção do paciente que geralmente 

requer menos de 60 segundos para ser completada, mas pode durar mais tempo se houver 

necessidade de prover atendimento emergencial a qualquer momento. Seu propósito é detectar 

a presença de problemas ameaçadores à vida e imediatamente corrigi-los. ”Durante esta fase, 

a avaliação e o tratamento ocorrem ao mesmo tempo”. 

A avaliação primária é realizada mediante uma avaliação de consciência e um 

acrônimo de atendimento, denominado o CAB da vida. 

A avaliação da consciência consiste em uma rápida avaliação neurológica, com o 

objetivo de estabelecer o nível de consciência da vítima, além do tamanho e reatividade de 
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suas pupilas, pelo método denominado AVDI, ao qual o A significa alerta; o Vse o paciente 

responde a estímulos Verbais; o D se responde a estímulos Dolorosos; e o I, em casos de 

Inconsciência. Ressaltando que um paciente alerta não significa que ele esteja orientado, e sim 

que ele está espontaneamente ciente do ambiente ao seu redor. 

As perguntas realizadas nesta avaliação devem ser realizadas no verbo imperativo e 

devem estar relacionadas a algum saber mútuo entre o agente de saúde e a vítima, de modo 

que possa ser avaliada a verossimilhança da resposta. 

 A escala de coma de Glasgow é utilizada em substituição ao AVDI 

Abertura Ocular Espontânea 4 

 Por ordem verbal 3 

 Por estímulo álgico 2 

 Sem resposta 1 

Melhor resposta verbal Orientado 5 

 Confuso 4 

 Palavras desconexas 3 

 Sons inintelegíveis 2 

 Nenhum 1 

Melhor resposta motora Obedece a comando 6 

 Resposta a dor 5 

 Não localiza a dor 4 

 Decorticação 3 

 Descerebração 2 

 Nenhum 1 

Total  15 

 

Segundo o AHA 2011, o acrônimo CAB ou “TAXI”, de atendimento da avaliação 

primária, significando compressões torácicas,manutenção de vias aéreas e respiração, para 

adultos e paciente pediátricos (exceto recém-natos). 

Esta sequência foi modificada a partir de 2011, sendo as compressões torácicas 

iniciadas mais cedo e a ventilação minimamente adiada até a conclusão do primeiro ciclo de 

compressões torácicas (30 compressões em aproximadamente 18 segundos). 
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Na fase C, existem alguns parâmetros para reconhecer déficits circulatórios são: o 

nível de consciência, a cor da pele e o pulso e a existência ou não de sangramentos 

aparentes.Após a confirmação da ausência de pulso central palpável associada à ausência de 

respiração adequada (sem sinais de agitação, torpor, cianose, tiragem intercostal, uso da 

musculatura acessória, sem auscultar ruídos aéreos anormais ou em gasping (respiração 

agônica, o que não se configura uma respiração eficaz), não esquecendo que muitas vezes a 

respiração ruidosa é sinal de obstrução parcial e sentir o movimento do ar durante o esforço 

respiratório),inicia-se a MCE tanto em pacientes adultos quanto em pediátricos (com exclusão 

de recém-nascidos). 

Cabe, portanto, iniciar as compressões torácicas antes de realizar ventilações (CAB, 

em vez de ABC, como no antigo ACLS). 

Duas teorias explicam o mecanismo gerador de fluxo durante a MCE:  

Teoria da bomba cardíaca - Acredita-se que a compressão do coração entre o esterno e 

a coluna vertebral gere aumento de pressão nos ventrículos, fechamento das válvulas A-V e 

ejeção do sangue para os pulmões e aorta. Durante a fase de relaxamento da compressão 

torácica, a reexpansão da caixa causa pressão intratorácica subatmosférica, o que facilita o 

retorno venoso. 

Teoria da bomba torácica - Durante a compressão torácica gera-se pressão 

intratorácica bastante positiva, o que expulsa o sangue das estruturas torácicas para a periferia 

(pois as artérias não se colapsam, uma vez que possuem paredes grossas, e como as veias 

subclávias e jugulares internas possuem válvulas, não ocorre fluxo retrógrado). Durante a fase 

de relaxamento, ocorre aumento do retorno venoso pelo mesmo mecanismo descrito 

anteriormente. 

Segundo ACLS, durante a massagem cardíaca externa eficaz temos: débito cardíaco de 

10% a 30% do normal, fluxo coronariano 20% a 50% do normal, fluxo cerebral 50% a 90% 

do normal e fluxo para os órgãos infra-abdominais menores que 5% do basal. 

 

 
“Técnica para a massagem cardíaca externa - As compressões torácicas são realizadas 

sobre o 1/3 inferior do esterno, com a região tenar e hipotenar do reanimador (os dedos não devem 
tocar o tórax). A outra mão é colocada sobre a primeira, com os dedos entrelaçados ou estendidos. 
Os ombros do reanimador devem permanecer paralelos aos cotovelos e mãos, mantendo sempre os 
braços estendidos. O esterno deve ser comprimido com o peso da parte superior do corpo, com 
cerca de pelo menos 2 polegadas de profundidade. A frequência a ser obtida deve ser de 80 a 100 
compressões/relaxamento por minuto, com uma razão compressão/relaxamento de 
aproximadamente 50%. 
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A eficácia da MCE deve ser avaliada pela palpação dos pulsos arteriais centrais e pela 
monitorização do CO2 expirado. A massagem cardíaca interna, por estar associada a uma alta 
incidência de complicações graves, fica restrita a casos especiais, tais como: deformidade torácica 
importante que dificulte a MCE, desfibrilação externa inefetiva, fibrilação ventricular refratária 
quando o tórax já se encontra aberto, tamponamento pericárdico, embolia pulmonar, traumatismo 
torácico e/ou abdominal penetrante. Complicações: fraturas de costelas, pneumotórax, embolia 
gordurosa e ruptura hepática”. (AHERLERT, 2005) 

 

 

 Em crianças abaixo de 12 a 14 anos, usa-se uma só mão para compressão esternal. No 

lactente, a compressão é realizada no terço médio do esterno. Neste último caso, dois dedos 

são aplicados sobre o esterno abaixo da linha intermamilar; pode se usar também os dois 

polegares sobre o esterno envolvendo o tórax da vítima com as mãos. Os movimentos 

sucedem-se na freqüência de 100min de compressão e ventilação guardando relação de 15:2 

com dois socorristas e 30:2 com um socorrista. 

 As manobras de reanimação devem ser cessadas quando houver resposta às manobras, 

retornando os batimentos cardíacos e a respiração, nesse caso o profissional de saúde deve 

continuar a monitoração da vítima e partir para os cuidados pós-reanimação cardiopulmonar; 

ou caso a equipe chegue à exaustão física. 

Na avaliação da circulação torna-se fundamental o controle de quadros hemorrágicos. 

O profissional deve identificar e controlar as hemorragias externas, avaliar o grau de 

hipovolemia e a partir destes dados obter acessos venosos calibrosos para melhor reposição 

volêmica. A hemorragia externa deve ser controlada através da compressão direta do local do 

sangramento. Caso não tenhamos êxito devemos comprimir a artéria imediatamente acima do 

local do sangramento. Todo paciente traumatizado pode apresentar hemorragias internas 

ocultas, dentro das cavidades torácica e abdominal ou decorrentes de fraturas, e que estas 

podem ser responsáveis por perdas maciças de sangue, podendo levar a vitima a óbito em 

curto espaço de tempo. 

Todo cliente apresentando hipotensão, deve ser considerada hipovolêmica até que se 

prove o contrário. Dois elementos observados poderão nos dar informações fundamentais a 

respeito do estado hemodinâmico do paciente: o nível de consciência e o pulso profundo. 

Nível de consciência é quando o volume sanguíneo está diminuído, o que prejudica a 

perfusão cerebral, resultando em alteração do nível de consciência. 

Um paciente com pele de coloração rósea, especialmente na face e extremidades, 

raramente estará criticamente hipovolêmico. Um paciente com face acinzentada e 

extremidades esbranquiçadas provavelmente está hipovolêmica. 
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Geralmente o pulso periférico só é palpável quando a PA sistólica é igual ou maior 

que 80 mmHg. A vasoconstricção e/ou hipotensão causam diminuição na intensidade dos 

pulsos, tornando-os finos e rápidos. Quando encontramos pulso irregular podemos considerar 

como sendo sinal de alerta de uma provável deterioração cardíaca. Já a ausência de pulsos 

centrais, quando não está relacionada a fatores locais, indica a necessidade de uma ação e 

reanimação para restaurar o déficit sanguíneo e o débito cardíaco.  

As hemorragias externas graves devem ser identificadas e controladas durante o 

exame primário. Inicialmente tentamos controlar as hemorragias externas por compressão 

direta da lesão e, caso não tenhamos resultado, realizamos a compressão direta associada a 

compressão arterial e acrescentamos a elevação do membro afetado. A opção seguinte é a 

compressão de plexos arteriais imediatamente acima da lesão. 

Em hemorragias de extremidades não controladas por estas manobras, temos como 

opção a utilização do manguito do esfignomanômetro, inflando-o com uma pressão pouco 

superior à pressão arterial sistólica da vítima. 

Na fase A,é importante que se verifique se as vias aéreas superiores (VAS) estão 

pérvias, pois com a perda do tônus muscular, a língua pode ser deslocada para dentro da 

orofaringe, provocando obstrução das VAS. Deve-se lançar mão de manobras que 

possibilitem a desobstrução, sendo a elevação do mento a mais eficaz (hiperextensão da 

cabeça e elevação do mento). Há também a manobra de anteriorização da mandíbula, que 

consiste em elevar o ângulo da mandíbula, hiperestender a cabeça e manter a boca entreaberta 

com os polegares. 

Em casos de laceração de face e trauma de face temos a manobra de tração da 

mandíbula modificada (O profissional de saúde deve posicionar-se por trás do cliente e com 

os antebraços apoiados ao solo, deve empurrar os ângulos da mandíbula com os polegares, 

deslocando-os para cima. A coluna cervical deve ser estabilizada pelo antebraço do 

socorrista).Após as manobras desosbstrutivas devemos fazer a manutenção do 

posicionamento correto da língua com auxílio de uma cânula de guedel. 

As pessoas que apresentam ferimentos acima do nível das clavículas, evidências 

subjetivas (dor) ou objetivas (escoriações) de lesão, hematomas, desalinhamentos da face 

posterior de pescoço, traumas de crânio e de face, vítimas de trauma em geral e inconscientes, 

devem ter a coluna cervical imobilizada e radiografada tão logo seja possível. 
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A cabeça e o pescoço do cliente não deve ser hiperestendidos, hiperfletídos ou rodados 

com o intuito de se estabelecer ou manter uma via área pérvia. Devemos considerar a 

existência de uma lesão de coluna cervical em toda a vítima politraumatizada. 

Em vítimas conscientes, podemos utilizar uma cânula nasofaríngea para garantir e 

manter a permeabilidade da via aérea. Se o cliente estiver inconsciente é indicada a utilização 

de uma cânula orofaríngea. Esta cânula deverá ser usada em caráter temporário. 

Muitas vezes nos deparamos com situações em que o cliente apresenta-se com um 

corpo estranho nas VAS. Este corpo estranho pode estar visível, devendo ser removido por 

uma manobra chamada varredura orofaríngea, que consiste em abrir as VAS e, com o dedo 

indicador em forma de gancho, retirar o objeto, devolvendo a permeabilidade da VAS. 

Contudo, este objeto pode não ser visível, neste caso o paciente estará tossindo, 

angustiada, agitada, caracterizando uma obstrução de VAS incompleta; Neste momento pede-

se para que ela tussa, afim de que, o ar residual contido nos pulmões, expulse o referido corpo 

estranho. 

Esta obstrução também pode ser completa, caracterizada por um objeto que ocluiu a 

glote, impossibilitando a vitima de emitir qualquer tipo de som. Este paciente se apresenta 

com as mãos em torno do pescoço (sinal internacional do engasgo), agitada, angustiada e, 

caso nada seja feito, ela pode evoluir para uma parada respiratória e posterior parada 

cardiopulmonar e Cerebral (PCRC). 

Assim, lança-se mão da tosse artificial, ou Manobra de Heimlich. Nesta manobra, o 

profissional de saúde fica por trás do paciente, com sua região coxo-femoral externa em 

contato com a região sacra da vítima, abraça a vitima e, com as mãos posicionando sob a 

região epigástrica do cliente, realiza sucessivas compressões para trás e para cima (em “J”), 

com a finalidade de utilizar o ar residual dos pulmões da vítima para expelir o corpo estranho. 

Em pessoas obesas, grávidas, pessoas muito mais altas que o paciente ou que 

desmaiaram por asfixia pelo corpo estranho, esta manobra é realizada no chão da mesma 

forma com a qual é realizada a manobra de reanimação cardiopulmonar (em linha 

intermamilar, ou dois dedos acima do apêndice xifóide e seguido de trinta compressões nesta 

região, até que o objeto seja expelido. 

Segundo o ACLS, o algoritmo de SBV foi simplificado e a frase “ver, ouvir e sentir” 

foi removida do algoritmo, alegando que o desempenho destes passos é demorado e 

inconsistente. 
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Ao examinarmos o cliente, devemos expor o seu tórax e realizar um breve exame 

físico composto de percussão, palpação e ausculta. 

Lembrando que a simples resposta verbal indica que há respiração. O paciente falante 

é uma garantia momentânea de permeabilidade das VAS. 

Observar também a assimetria torácica e a qualidade e a freqüência dos movimentos 

respiratórios e não apenas a existência destes. 

Os tipos de ventilação são boca-boca ou boca-nariz;boca-máscara;boca-

acessório;sistema bolsa-máscara; e ventiladores. 

A técnica de respiração boca a boca deve ser evitada, porém quando optamos por usá-

la devemos ter alguns cuidados especiais, dentre eles a forma de posicionamento da boca do 

cliente e do profissional de saúde. O lábio superior e o nariz da vítima devem ser pinçados por 

uma das mãos do socorrista, da mesma forma o lábio inferior também deve ser pinçado 

fazendo uma “boca de peixe”. O profissional deve inverter os seus lábios e posicioná-los por 

dentro dos lábios da vítima. Esta técnica fará com que a mucosa do profissional não entre em 

contato com a mucosa do cliente, minimizando os riscos de contaminação. 

Após desobstruir as vias respiratórias e observar a falta de movimento de ar ou 

expansões torácicas, o profissional de saúde deve iniciar imediatamente a ventilação artificial. 

É importante se faça de forma natural, sem jogar ar de forma excessiva nos pulmões da 

vítima. A ventilação deve ser continua e advinda de uma respiração normal do socorrista com 

duração de 01 segundo de forma que o socorrista veja a amplitude torácica da vítima.  

O cliente deve ter o pescoço e o tórax expostos. O profissional de saúde deve realizar a 

inspeção e a palpação à procura de desvio da traquéia, de movimentos torácicos anormais uni 

ou bilaterais, do uso de músculos acessórios. O tórax deve ser percutido e auscultado 

bilateralmente, pois é importante que sedetermine a freqüência e a profundidade dos 

movimentos respiratórios. 

Outras lesões traumáticas que também comprometem a respiração são: o pneumotórax 

aberto, o hemotórax e o tórax flácido com contusão pulmonar. Em qualquer sinal de lesão na 

caixa torácica, com presença de bolhas de ar ou sinais sugestivos de pneumotórax aberto, 

devemos cobrir imediatamente o local com um curativo de três pontas, deixando a parte de 

baixo do curativo em aberto, o que diminui a pressão intratorácica. 
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1.4- A ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO SUPORTE BÁSICO DE VIDA 

 

 
“Conhecer a sequência do atendimento, manter certo nível de tranquilidade para poder 

organizar as manobras de ventilação e circulação artificiais e reunir material e equipamentos 
necessários para este período são condições imprescindíveis para uma boa equipe de enfermagem, 
principalmente porque é ela que permanece o maior tempo em contato com o paciente e, na maioria 
das vezes, é quem detecta a PCR. Desta forma é recomendado reciclar a equipe de enfermagem na 
execução das manobras de suporte básico de vida (CINTRA, NISHIDE e NUNES, 2005)”. 

 
 

 De acordo com Smeltzer e Bare (2005) o enfermeiro deve fornecer treinamento a sua 

equipe a fim de capacitá-la a realizar procedimentos altamente técnicos em situações 

emergenciais, uma vez que é exigido tal preparo para um atendimento eficaz.  

Para Silva (1999) o treinamento da equipe deve ter como prioridade a redução do 

tempo de atendimento com medidas que permitam atuação rápida e eficiente e sistematizada, 

porém cumprindo todas as etapas do atendimento. Para tanto não basta apenas fornecer 

orientações a equipe e sim um treinamento atualizado e contínuo que abranja toda assistência, 

pois o profissional que cuida de pacientes com maior complexidade deve estar capacitado 

para atuar com competência e segurança. 

Conforme Whebe e Galvão (2005), como líder, é também função do enfermeiro 

coordenar a equipe e gerenciar a assistência prestada ao paciente, pois conseqüentemente ele 

exerce influência não somente na equipe de enfermagem como também em outros membros 

que integram o serviço. O enfermeiro exerce uma liderança fundamentada no conhecimento 

das habilidades características individuais e necessidades dos membros da equipe de 

enfermagem. 

Para Guimarães, Delascio e Lopes (2005), é função prioritária do enfermeiro, prestar 

assistência ao paciente grave, porém sua função frente a uma reanimação cardiopulmonar é 

bem mais extensa que a simples assistência cabendo a ele dar suporte a equipe 

providenciando recursos materiais e treinamento continuado visando adequadas condições de 

atendimento pela equipe em qualquer âmbito hospitalar.  

O conhecimento prévio das atividades tende a otimizar o atendimento diminuindo 

assim o estresse da equipe, pois o atendimento da RCP deve seguir em ambiente tranqüilo de 

forma que todos ouçam o comando do líder. 

 De acordo com Oliveira et al (2002), o enfermeiro tem sua atuação juntamente com a 

equipe multiprofissional através de seu conhecimento científico, do trabalho sincronizado e 
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organizado.No desempenho de suas atribuições a equipe de enfermagem desenvolve uma 

perfeita integração com a equipe médica, objetivando a padronização da prestação da 

assistência de qualidade otimizando as condições de recuperação do paciente. 

O enfermeiro além de coordenar sua equipe atua em compressões torácicas, 

monitorização, acesso venoso, desfibrilação, controle de sinais vitais, realiza anotações 

referentes ao atendimento da PCRC, cateterização vesical e nasogástrica, preparo do 

transporte do paciente, comunicação e supervisão da unidade que irá receber, reposição de 

materiais do carro de emergência e lacre do mesmo.  

Para tanto é necessário seu conhecimento sobre monitor, desfibrilador, cardioversor, 

marca-passo externo e farmacologia utilizada em um quadro de PCRC. 

De acordo com Guimarães, Delascio e Lopes (2005), o enfermeiro é responsável pela 

avaliação do espaço físico quanto à presença de eletricidade, rede de oxigênio, vácuo, tábua 

de massagem, macas, carro de emergência com desfibrilador, medicamentos de emergência 

entre outros equipamentos para tal atendimento.  

É também sua responsabilidade a elaboração de uma rotina de checagem de materiais 

quanto a datas de validade e de manutenção preventiva, teste do desfibrilador, controle do 

estoque mínimo de material e equipamento de proteção e lacre do carro de emergência. Uma 

vez que se faz presente uma situação emergencial como a PCRC faz-se necessário o 

atendimento apropriado para tal situação. 

Sendo assim o enfermeiro tem como dever fornecer um arsenal terapêutico mínimo 

para atendimento emergencial e educação continuada ao pessoal da enfermagem, visando 

otimizar a execução dos procedimentos emergenciais. 

  Entre estes procedimentos há uma maior complexidade na administração da 

desfibrilação, devido a esta dificuldade o enfermeiro deve orientar sua equipe quanto aos 

possíveis riscos que este procedimento pode trazer ao paciente visto que para ocorrer a 

cardioversão correta, é necessária a quantidade adequada de pasta condutora nas pás, pressão 

e localização correta das pás no tórax lembrando que uma pá libera energia e a outra recebe, 

portanto é essencial a distância entre uma pá e outra para que a energia passe eficazmente 

pelo músculo miocárdio. 

É também da competência do enfermeiro fazer varias reavaliações sucessivas durante 

a realização dos procedimentos citados acima e identificar diagnósticos de enfermagem. Após 

o atendimento o enfermeiro deve reunir-se com sua equipe a fim de avaliar a atuação da 
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mesma ressaltando os pontos positivos e negativos devendo ser estes últimos citados nos 

próximos treinamentos, tendo a finalidade de alertar o pessoal para que diminua estas falhas 

posteriormente. 

Segundo GUIMARAES; LOPES1 e LOPES2 (2005), o atendimento da RCP deve 

transcorrer em um ambiente tranquilo, sem tumulto, de modo que todos possam ouvir o 

comando do líder com clareza. Não há justificativas nem desculpas para um atendimento 

desorganizado, tumultuado e desrespeitoso entre a equipe. "A postura ética e moral e o 

seguimento das leis do exercício profissional devem permear todas as ações de enfermagem 

durante o atendimento de emergência". (GUIMARAES; LOPES1; LOPES 2, 2005) 

De acordo com GUIMARAES; LO PES1 e LOPES2 (2005), a equipe de enfermagem 

deve estar pronta para o formato de atendimento por fases que consistem em sete etapas: 

antecipação, entrada, ressuscitação, manutenção, notificação da família, transferência e 

avaliação crítica. 

Para AHELERT (2005), a fase da antecipação são medidas pré-acontecimento da 

parada cardíaca e cerebral e são fundamentais para o bom encaminhamento das ações durante 

o atendimento. Nesta etapa se analisam os dados iniciais, reúne a equipe,determina o líder, 

delineia as responsabilidades, os equipamentos são preparados e checados e ocorre o 

posicionamento da cada membro da equipe. 

Na fase da entrada, o primeiro membro da equipe a checar responsabiliza-se pelo 

posicionamento da vítima no leito em decúbito dorsal horizontal e início do CABprimário, 

acionando a equipe e o carro de emergência, priorizando a chegada do desfibrilador e 

avaliação dos dados laboratoriais existentes do paciente. 

Na fase de reanimação o líder instrui os membros da equipe de acordo com o 

protocolo de reanimação, controla as posteriores mudanças nos CAB´s e dá prosseguimento a 

reanimação até obtenção ou não do êxito proposto inicialmente. 

A fase de manutenção refere-se ao retorno do pulso e estabilização sinais vitais do 

paciente, modificando o foco na equipe que agora se atém a antever e prevenir a 

deteriorização do quadro clínico, repetindo a verificação dos CAB´s, estabilizando os sinais 

vitais, fixar e reposicionar (caso necessário) os tubos e cateteres, resolver os problemas 

pendentes e coletar sangue para exames laboratoriais. 

A ultima fase está relacionada com a notificação da família quanto ao início das 

manobras de ressuscitação e seu resultado com honestidade e sensibilidade. 
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"A divisão da equipe de enfermagem e suas atribuições é prerrogativa de enfermeiro e 

deve ser realizada respeitando-se a disponibilidade de recursos humanos da 

unidade".(GUIMARAES; LOPES1; LOPES2 ,2005). 

 

 

 

1.5-SUPORTE AVANÇADO DE VIDA 

 

 

O suporte avançado de vida, para AHELERT, 2005,consiste na avaliação secundária, 

que tem por objetivo, detectar condições potencialmente ameaçadoras à vida e prover os 

cuidados necessários nesses casos. Constitui de via aérea avançada, respiração, circulação, 

diagnóstico diferencial, procedimentos diagnósticos, avaliação das intervenções e manejo da 

dor. 

Deve-se obter uma história do paciente direcionada com auxílio mineomônico do 

SAMPLE, sendo o S, os sinais e sintomas; o A, alergias; o M, medicamentos; P, patologias 

prévias, o L, ultima (last) ingesta oral; e o E, Eventos levando à doença ou lesão. 

Inclui a instalação de oxímetro de pulso, ECG, monitorização da pressão sanguínea e 

obtenção dos sinais vitais. 

A avaliação secundária possui o acrônimo ABCDE, em que o A significa a reavaliação 

da eficácia das manobras de vias aéreas e a inserção, caso necessário, de uma via aérea 

avançada (Tubo orotraqueal (TOT), combitube, máscara laríngea, etc.); o B, observa-se a 

respiração, quanto ao fornecimento de oxigênio, confirmação da posição correta na inserção 

de uma via aérea avançada; o C é onde se inicia a infusão IV, o ECG de 12 derivações, se 

necessário e onde se administra as drogas apropriadas para o ritmo e a situação clínica; o D é 

a fase de diagnósticos diferenciais e procedimentos, como avaliar o ECG e considerar as 

causas de ritmo ou situação e obter exames laboratoriais e radiografia de tórax;  e o E é onde 

se avalia as intervenções e o manejo da dor. 

 O acesso venoso de escolha é sempre periférico (de preferência dois), de grosso 

calibre (extracath G14 ou G16), sendo as veias antecubitais e jugulares externas às 

preferenciais. O acesso venoso profundo deve ser evitado, porque para sua realização é 

necessária a suspensão das manobras de reanimação, e como esse procedimento é 
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tecnicamente mais complexo, requer mais tempo que a punção de veia periférica, o que 

retarda o início da terapêutica farmacológica. 

Mesmo usando-se o acesso venoso nos membros superiores, as drogas levam de um a 

dois minutos para atingir a circulação central na PCR, e esse tempo pode ser reduzido 

injetando-se 20-30 ml de fluidos in bolos logo após. O tubo orotraqueal (TOT) pode ser uma 

via alternativa para a administração de drogas, como a adrenalina, atropina e lidocaína.  

O medicamento é absorvido pelo epitélio pulmonar, principalmente na membrana 

alvéolo capilar e deve ser diluído em 10mL de solução fisiológica e administrado por uma 

sonda introduzida profundamente, através da cânula endotraqueal, em seguida, os pulmões 

devem ser hiperventilados com o Ambu, o que auxilia a absorção do fármaco. 

Por essa via as doses devem ser aumentadas em 2 a 2,5 vezes às recomendadas para a 

administração endovenosa (procura-se administrar in bolos de 5 - 10 ml). 

•  Adrenalina - A recomendação atual para a dose de adrenalina (AD) é administrar 1 

mg, IV com intervalos de 3-5 minutos, em adultos. Caso esta dose não seja eficaz, doses 

maiores podem ser consideradas (3-8 mg).  

O efeito benéfico da adrenalina é devido ao seu efeito alfa (aumento da PDAO e de 

pressão de perfusão coronariana). É a única droga usada na reanimação comprovadamente útil 

na restauração da circulação espontânea, além de manter o débito cardíaco ao longo do tempo 

e melhorar o fluxo sangüíneo para o coração e o cérebro (podendo piorar o já baixo fluxo, 

abaixo do diafragma).  

•  Lidocaína- Ajuda a suprimir os ritmos ventriculares ectópicos, sendo usado nas FV 

refratárias aos choques e nas recorrências após desfibrilações eficazes. 

A lidocaína diminui a automaticidade e a heterogeneidade dos períodos refratários do 

ventrículo e, apesar de aumentar o limiar de desfibrilação, o mesmo só é observado após 30 

minutos, sendo questionável o seu efeito deletério para o paciente.  

A dose recomendada de lidocaína é de um bolus inicial de 1,5 mg/kg; outros de 0,5-

1,5 mg/kg podem ser administrados a cada 5-10 minutos até a dose total de 3 mg/kg.  

•  Bicarbonato de sódio - O seu uso na PCR inicialmente era justificado na crença de 

que a acidose diminuía o limiar de desfibrilação e de que a acidose respiratória dificultava a 

resposta às catecolaminas empregadas; porém, estudos atuais mostraram que a acidose não se 

desenvolve até 15-20 minutos de PCR.  
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Por outro lado, o próprio bicarbonato de sódio pode ser deletério, pois o mesmo, 

quando administrado em grandes doses IV, se combina com o H+ e produz ácido carbônico, 

que se dissocia em CO2 e H2O; e, devido ao baixo fluxo sangüíneo tissular, esse CO2 se 

acumula ao nível de tecidos, podendo até mesmo piorar a acidose tissular. Além disso, o CO2 

atravessa as barreiras hematoencefálica e celular muito mais rápido que o bicarbonato, de 

forma que se desenvolve acidose celular e cerebral.  

Atualmente, o bicarbonato só está indicado nos casos de hipercalemia pré-PCR, 

intoxicação por antidepressivos tricíclicos ou fenobarbitúricos e acidose preexistente 

responsiva a bicarbonato. Nunca deve ser usado nos casos de acidose láctica para os quais é 

até deletério.  

A dose inicial é de 1 mEq/kg inicialmente, devendo-se sempre que possível guiar as 

doses subseqüentes pelo resultado da gasometria arterial.  

•  Atropina - Está recomendada nas assistolias ou bradicardias da atividade elétrica sem 

pulso, quando não houver resposta às doses inicias de adrenalina.  

A dose recomendada é de 1 mg, IV in bolus repetida a cada 3-5 minutos, com dose 

máxima de 0,03-0,04 mg/kg.  

• Amiodarona – Afeta o sódio, potássio e os canais de cálcio e tem propriedades de 

bloqueio alfa e beta-adrenérgicos. 

•  Cálcio - Não é recomendado usualmente, podendo ser útil nos casos de hipercalemia, 

hipocalcemia e toxicidade por bloqueadores do canal de cálcio. 

No caso de se utilizá-lo, dá-se preferência ao cloreto de cálcio, pois o mesmo atinge 

maiores níveis sangüíneos de cálcio ionizado do que os outros sais.  

A dose é de 2-4 mg/kg a 10% em infusão lenta.  

•  O uso do marcapasso na PCR - Está indicado na presença e/ou risco de bradicardias 

graves, especialmente na ausência de resposta ao uso de drogas venosas. 

Nestes casos, indica-se o uso do marcapasso transcutâneo, e o seu sucesso está 

associado à indicação precoce. 
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1.5.1- ALGORITMO UNIVERSAL DO SAV

 
Fig. 10 – Algoritmo universal do SAV (ACLS,2005). 
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1.6- SUPORTE AVANÇADO DE VIDA E A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO 

PERÍODO PERIPARADA CARDIOPULMONAR E CEREBRAL 

 

 

O período periparada é considerado entre uma hora antes e uma hora após a parada 

cardíaca.  

As medidas avançadas consistem na continuidade das medidas básicas acrescidas de 

equipamento e técnicas especiais para implementar o manejo de vias aéreas e circulação 

artificial, monitorização cardíaca, cardioversão elétrica, acesso venoso e administração de 

drogas. 

A eficácia do tratamento da parada cardiorrespiratória, urgências e emergências 

correlatadas num hospital, depende de que todos os funcionários estejam treinados em 

medidas básicas de RCPC, assim como todos os médicos e enfermeiras estejam em medidas 

básicas e avançadas de RCPC, e de um sistema de atendimento e material adequados. 

O enfermeiro deve estar capacitado a reconhecer precocemente situações 

potencialmente perigosas, como arritmias cardíacas com risco de evoluir para fibrilação ou 

assistolia ventricular (BASTOS, 2001). 

Cada vez mais se define o espaço do enfermeiro na atuação em conjunto com a equipe 

multiprofissional, através do conhecimento científico, do trabalho sincronizado e organizado 

(SILVA , 1979). 

 

 
“Por ser a RCP um conjunto de procedimentos padronizados que requer rapidez 

e eficiência, fazendo com que o indivíduo em risco de morte iminente seja ressuscitado, 
pode-se a afirmar que salvar vidas é uma tarefa estressante e até traumatizante. 
Portanto, comandar todas as etapas da ressuscitação deve ser tarefa de um "líder" que 
mantenha um bom estado de espírito, impedindo que a ansiedade interfira na sua 
capacidade de raciocínio, além de orientar com responsabilidade a equipe no desempenho 
de suas atividades, mantendo uma postura ética e moral”. (GOLEMAN, 1999). 
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Faz-se necessário que o enfermeiro também atue como líder, para administrar a 

dinâmica da equipe conforme a terapêutica adotada. 

Nos serviços de emergências, o enfermeiro líder participa da organização da sala de 

emergência, treinamento da equipe segundo a sistematização nos moldes do Suporte Básico 

de Vida e Suporte Avançado de Vida. 

 

 
“A previsão de necessidades e a garantia de funcionamento de materiais e equipamentos 

espelha uma enfermagem de alta qualificação técnica, e este é o primeiro passo para todas a ações 
que serão realizadas durante e após o atendimento da PCRC”. (COSTA, 2005) 
 

 

 

O enfermeiro líder deve fazer dos funcionários parceiros do sucesso na atuação de 

suas atribuições, mesmo que o objetivo a ser alcançado venha a falhar (insucessona 

reanimação). Deve também valorizar este comportamento, ensinando a sua equipe no seu dia-

a-dia. 

Assim, pode-se distinguir o médico líder que atua no atendimento da parada 

cardiorrespiratória do líder enfermeiro que coordena o processo deste atendimento. 

"Os enfermeiros das unidades de emergência aliam à fundamentação teórica 

(imprescindível) a capacidade de liderança, o trabalho, o discernimento, a iniciativa, a 

habilidade de ensino, a maturidade e a estabilidade emocional. (GOMES, 1994).  

Por isso a constante atualização destes profissionais, é necessária, pois desenvolvem 

com a equipe médica e de enfermagem habilidades para que possam atuar em situações 

inesperadas de forma objetiva e sincrônica na qual estão inseridos. 

Os cuidados pós-ressuscitação referem-se ao período entre o restabelecimento da 

circulação espontânea e a transferência para a unidade de terapia intensiva. 

O objetivo inicial é fornecer suporte cardiorrespiratório,a fim de otimizar a perfusão 

tecidual, especialmente a cerebral. 

Evita-se hipertemia, fator de aumento do metabolismo e edema cerebrais. Da mesma 

forma, glicemia acima de 200 mg/dL associa-se à piora da lesão neurológica induzida por 

isquemia e, portanto deve ser corrigida. Após a RCP deve-se manter a pressão arterial média 

entre 90 e 100 mmHg e garantir o retorno venoso jugular através da elevação do decúbito a 

30o. Tais cuidados buscam favorecer a hemodinâmica intracraniana. 
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O paciente nesta fase deve ser removido para o CTI, onde será mantido em 

monitoração cardíaca contínua, com avaliação cuidadosa de seu estado ácido-básico e 

hidroeletrolítico. 

Este paciente pode fazer uso de medicamentos potencializadores do sistema cardíaco, 

como a dopamina ou repositores hipovolêmicos, para recuperação hemodinâmica. 

O enfermeiro deve estar atento quanto a esta medicação, registrando a dosagem de 

utilização e acompanhar o quadro do usuário, em busca de sinais de alteração hemodinâmica 

ou cardiovascular. 

O enfermeiro deve avaliar o nível de consciência pela escala de glsgow, ou de ramsay, 

em caso de sedação e o padrão respiratório do paciente, por meio de análise de exames como 

a gasometria arterial, a oximetría de pulso, saturação de oxigênio e FiO2 (no caso de 

ventilador mecânico), onde lhe permite identificar e acionar a equipe médica caso haja 

necessidade de intervenções. 

Quando a instalação de uma via aérea pérvia, deve se mantê-la aspirada, higienizada e 

estéril, evitando pneumonias e outras infecções, posicionar o paciente em cabeceira elevada, 

para evitar pneumonias aspirativas e broncoaspiração por secreções, realizar a troca de filtro e 

supervisionar quanto ao aparecimento de sinais flogísticos (no caso da traqueostomia). 

Além disso, o enfermeiro deve delegar e supervisionar a equipe quanto a realização de 

mudança de decúbito, nos pacientes que ainda não recuperaram suas funções psicomotoras, 

para prevenção de úlceras por pressão. 

“Existem pesquisas que demonstram o benefício de se induzir hipotermia terapêutica 

minutos a horas após o retorno da circulação espontânea de adultos acometidos por FV”. 

(AHELERT, 2005) 

Os benefícios seriam a supressão de muitas das reações químicas associadas a lesões 

por reperfusão, a possível melhora do fornecimento de oxigênio ao cérebro, a diminuição da 

freqüência cardíaca e aumento da resistência vascular sistêmica, enquanto o volume sistólico 

sistólico e a pressão sanguínea arterial são mantidas. 

Segundo AHELERT (2005), as diretrizes de ressuscitação recomendam que pacientes 

adultos inconscientes que apresentem retorno da circulação depois da parada cardíaca, devem 

ser mantidos a uma temperatura de 32o a 34o por 12 a 24 h quando o ritmo cardíaco inicial do 

paciente foi FV. 
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2- METODOLOGIA 

 

 

2.1- TIPO DE ESTUDO E CENÁRIO 

 

 

Este estudo de campo possui uma abordagem qualitativa, com a análise de dados 

baseada na obra de Barbara Ahelert e tem como natureza o estudo de caso do cenário do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, situado no município de Niterói, utilizando como 

objeto de pesquisa, um número compreendido por 10 enfermeiros da equipe de saúde, no 

setorde CTI, durante o segundo semestre de 2010 e primeiro semestre de 2011. 

Foi selecionado aleatoriamente este público, uma vez que os mesmos estão ligados, 

diretamente pela área de atuação no setor específico dentro do Hospital escolhido para a 

pesquisa. 

 

 

2.2- MÉTODO E INSTRUMENTO 

 

 

Se utiliza de uma entrevista semi-estruturadano setor de CTI do Hospital Universitário 

Antônio Pedro, através de um roteiro de entrevista com questões abertas e fechadas como 

coleta de dados (VIDE ANEXO), que permeia quanto a realização das manobras de 

reanimação cardiopulmonar e cerebral, visando avaliar sua efetividade, mobilização e 

posicionamento do enfermeiro na situação de emergência e a fidelização das condutas 

realizadas pelas equipes de saúde, mediante o protocolo de assistência vigente. 

Após preenchimento do roteiro de entrevistas, as respostas foram tabuladas e 

armazenadas em meio eletrônico (planilhas do Excel). As questões abertas foram agrupadas e 

serão comentadas conforme apresentação das tabelas e gráficos.   

O trabalho pretende também analisar os dados e identificar os fatores que contribuem 

para a ocorrência de irreverssão de PCRC (desatualização e/ou não capacitação das equipes 
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relacionadas ao protocolo internacional da RCPC, falta de infra-estrutura ou equipamentos do 

hospital, previsão e provisão de materiais, etc). 

 

 

 

2.3- MÉTODOS DE ANÁLISE E SUJEITO DA PESQUISA 

 

 

Este estudo de campo possui uma abordagem qualitativa, com a análise de dados de 

amostra probabilística simples, onde será numerada de um a dez a população a ser analisada, e 

serão utilizados os dados de cem por cento da população entrevistada.  

Os sujeitos utilizados no critério de inclusão ao qual serão estudados na análise são os 

enfermeiros do setor de CTI do HUAP. 

Serão utilizados como critério de exclusão, os enfermeiros que não são do quadro de 

funcionários temporários ou concursados pelo HUAP, no setor de CTI, e que estejam, 

remanejados provisoriamente para estes setores.  

A proposta da realização desta monografia não é apenas um relatório ou descrição dos 

fatos levantados, mas o desenvolvimento de um caráter interpretativo no que se refere aos 

dados obtidos.  

Assim, tornou-se imprescindível relacionar a pesquisa com o universo teórico e que 

esta sirva de embasamento à interpretação do significado dos dados e fatos colhidos e 

levantados.  

Neste sentido, o aspecto das instituições visitadas e características do públicoalvo 

estão intimamente ligados ao conteúdo em questão e serão fortemente abordados nas análises 

dos resultados.   

 

 

 

2.4- ANÁLISES DE RISCOS E BENEFÍCIOS 
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Segundo Broder (1999), a Análise de Riscos é uma ferramenta gerencial, que propicia 

mensurar perdas.  

Na mesma linha de raciocínio, Souza (1995) afirma que o principal objetivo da análise 

de risco é promover métodos capazes de fornecer elementos concretos que fundamentem um 

processo decisório de redução de riscos e perdas, seja esta decisão de caráter interno ou 

externo à empresa.  

Souza (1995) conclui que analisar um risco é identificar, discutir e avaliar as 

possibilidades de ocorrência de acidentes, na tentativa de se evitar que estes aconteçam e, 

caso ocorram, identificar as alternativas que tornam mínimos os danos subsequentes a estes 

acontecimentos.  

Brown (2004) afirma que os resultados da análise de riscos é a descrição das 

vulnerabilidades, suas probabilidades de ocorrências e a ameaça atribuída à vulnerabilidade.  

Nãoforam identificados riscos em evidência, que possam ser gerados com o presente 

estudo, nem para a instituição escolhida (setor de CTI do HUAP), nem para o grupo 

vulnerável de funcionários, da categoria profissional de enfermeiros do HUAP, ao qual será 

resgatado o sigilo da identificação pessoal, visando caracterizar as ações do grupo de 

enfermeiros, gerando um padrão generalizado do grupo estudado, mediante aos resultados 

obtidos pela pesquisa. 

Os benefícios se caracterizam nos resultados obtidos com a pesquisa, diagnosticando 

os problemas identificados no roteiro de entrevista aos enfermeiros do CTI do HUAP, quanto 

à fidedignação e atualização das normas protocolares inerentes a conduta assistencial do 

enfermeiro no período de PCRC.  

Esta pesquisa poderá identificar as dificuldades do grupo estudado referente ao tema, 

promovendo uma análise diagnóstica e potencialmente interventiva com o grupo, 

aperfeiçoando a qualificação da equipe e melhorando o atendimento prestado aos usuários. 

 

2.5- ANÁLISES DAS RESPONSABILIDADES 
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As responsabilidades do pesquisador e da instituição neste estudo foram baseadas na 

resolução CNS 196/96, que prevê ao pesquisador a ética e seriedade na aplicação dos 

resultados, mediante a pesquisa em questão, não expondo nenhuma das partes entrevistadas. 

A responsabilidade da instituição é de promover e propiciar que a pesquisa seja 

realizada, de forma que, futuramente, ela possa se beneficiar dos resultados obtidos, visando a 

melhora da qualidade da assistência prestada pelos enfermeiros do setor. 

A pesquisa não conta com apoio financeiro, sendo realizada como requisito parcial 

para obtenção da conclusão do curso de enfermagem e licenciatura na Universidade Federal 

Fluminense. 

A pesquisa foi submetida ao comitê de Ética do HUAP e aceita mediante o protocolo 

de número 210/11. 

A participação na pesquisa é de caráter voluntário, podendo o consentimento ser 

retirado a qualquer tempo. O sigilo das informações geradas pelo roteiro de entrevistas é 

garantido pelo estudo e pesquisador, mantendo a privacidade do sujeito de pesquisa. 

Não existe nenhuma cláusula restritiva quanto à divulgação pública dos resultados 

obtidos com os dados coletados no estudo em questão, sendo eles tornados públicos, 

independente de serem favoráveis ou não, na analise dos resultados coletados. 

 

2.6- LIMITAÇÕES 

 

 

O setor não possui um protocolo de suporte avançado de vida, sendo guiado e, 

portanto, avaliado pelo ACLS, que é o protocolo universal de atendimento aos pacientes que 

necessitam do suporte avançado de vida. Houve inúmeras tentativas de questionar à diretoria 

geral e a supervisão de enfermagem quanto ao porque da não conformidade de uma aplicação 
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e utilização de um protocolo no setor do CTI para um evento corriqueiro de PCRC, porém até 

a presente data a respostanão me foi concebida. 

 

3- ANÁLISEE DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

A análise dos dados coletados ocorreu sob o aspecto qualitativo, onde se visou conferir 

um tratamento apropriado para uma fase exploratória dos dados obtidos através da pesquisa.  

Houve um total de 10 enfermeiros participantes, sendo ambos do setor de CTI do 

Hospital Universitário Antônio Pedro.  

O questionário da pesquisa teve uma divisão lógica dentre as 15 perguntas elaboradas, 

a fim de facilitar a compreensão das questões dadas aos entrevistados, visto a complexidade 

existente referente ao tema proposto.  

Serão apresentadas as tabelas e gráficos abaixo, contendo perguntas e respostas dos 

questionários aplicados. Para melhor entendimento e discussão dos resultados, far-se-á 

necessário uma análise contextual abaixo da respectiva tabela, tendo em vista os resultados 

obtidos.  

A coleta de dados se deu em dias diferentes, de acordo coma disponibilidade de cada 

profissional entrevistado.Cada entrevista foi realizada pelo pesquisador. 

Esse capítulo se propõe a relatar os resultados deste presente estudo, cujo objetivo foi 

analisar e discutir a conduta do enfermeiro, bem como a dominância a respeito do assunto, 

durante um evento de parada cardiopulmonar e cerebral. 
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Gráfico 1- Gênero 

 

Em relação ao sexo dos indivíduos entrevistados, constatou-se que 70% são do sexo 

feminino e 30% do sexo masculino. Conclui-se, de acordo com esses números, que existe 

uma predominância de enfermeiros do sexo feminino que atuam nesta área de formação. 

 

 

Gráfico 2- Faixa Etária 

 

De todos os entrevistados, 30% dentro da faixa de 25 a 30 anos, 50% dentro da faixa 

de 30 a 35 anos e 20% dentro da faixa de 35 a 40. 

Em relação à idade, o levantamento de dados revela que o índice majoritário de 

investigados se encontra entre uma faixa etária de 30 a 35 anos. Tais valores demonstram a 
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necessidade de experiência prévia para atender as demandas necessárias de um setor de alta 

complexidade. 

 

Gráfico 3- Experiência na Instituição 

Os dados revelam que o tempo médio de experiência geral na instituição, 

independendo do setor de atuação, segue a seguinte amostra: 10% dos indivíduos até um ano 

de experiência, 20% entre um ano e dois de experiência na instituição, 20% entre 02 e 03 anos 

de experiência e 50%, entre 03 a 10 anos de experiência. 

Os dados revelam que metade dos funcionários do setor possuem experiência em 

relação a tempo na instituição (3 a 10 anos) enquanto a outra metade é nova no hospital (até 3 

anos). 

 

 

Gráfico 4- Experiência no CTI da Instituição 
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Nos mesmos, ao perguntar a respeito da experiência entre os entrevistados no setor de 

CTI, relatam que: de 01 a 05 anos é de 70% e de 05 a 10 anos é de 30%. Demonstrando que a 

maior parte dos enfermeiros que atuam no setor do CTI são recém-formados e/ ou possuem 

menos tempo (em anos) de experiência profissional desde sua graduação. 

O que demonstra que o tempo de instituição é bem equiparado ao tempo de atuação no 

setor, o que traça um perfil de um funcionário contratado diretamente para o setor selecionado 

pela pesquisa. 

 

 

Gráfico 5- Sinais de PCRC 

Quando perguntados sobre os sinais de PCRC as respostas mais empregadas foram a 

respeito da ausência do nível de consciência 80% dos entrevistados, ausência de pulso central 

100% dos entrevistados responderam, ausência de movimentos respiratórios e/ou apnéia um 

total de 80% dos entrevistados, cianose periférica 10% responderam, assistolia 20% dos 

entrevistados e palidez cutânea 10% dos investigados. A pesquisa demonstra que os 

enfermeiros reconhecem os sinais de PCR. 

Algumas respostas devem ser analisadas, tal qual a resposta dada acerca da assistolia. 

Um sinal de assistolia ao monitor é um sinal de parada cardiopulmonar e cerebral, porém não 

é o único ritmo prediletivo para uma PCRC.  
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Segundo AHELERT, temos quatro sinais ditos como mais comuns num evento de 

parada, entre eles temos a assistolia, a Fibrilação Ventricular, a Taquicardia Ventricular, a 

Atividade Elétrica Sem Pulso.  

Portanto, ao checar um ritmo ao monitor, devemos estar cientes de existem muitos 

tipos de ritmos que podem ser visualizado e como exposto anteriormente no referencial 

bibliográfico, cada um possui um formato diferente ao monitor e não somente o linear relativo 

à assistolia. 

Com relação às respostas mencionadas sobre palidez cutânea e cianose periférica, 

devemos ressaltar queestes sinais são prediletivos da PCRC, porém são sinais tardios, não 

devendo ser então guiados por eles para confirmação do evento de parada, visto que, segundo 

o ACLS, cinco minutos após a PCRC sem RCPC, o corpo começa a gerar danos irreversíveis. 

 

 

Gráfico 6- Causas da PCRC 

Dentre as causas identificadas pelos enfermeiros entrevistados foram citadas: Hipóxia 

(20%), cardiopatias (30%), TCE (10%), embolias (10%), distúrbio hidroeletrolítico (30%), 

choque (30%), insuficiência circulatória (30%), hipovolemia (20%), Trauma (20%), 

hemorragia (20%) e 10% dos enfermeiros não souberam/não responderam.  

Os enfermeiros demonstraram entendimento do conceito de PCRC e suas possíveis 

origens patológicas ocasionais, de forma que suas respostas, mesmo que abertas, 
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direcionavam para doenças oriundas de patologias cardiovasculares, TCE, trauma e choque, 

subentendendo que o conceito estabelece como prioridade os órgãos nobres, como o cérebro, 

coração e vias aéreas. 

 

 

Gráfico 7- Medicações Utilizadas na PCRC 

As medicações utilizadas no evento de parada, segundo os enfermeiros são: adrenalina 

(100%), atropina (80%), Bicarbonato de Sódio (70%), lidocaína (10%), Gluconato de cálcio 

(20%), Dopamina (10%), Oxigênio Suplementar (20%), Morfina (10%), Nitratos (10%), 

Aspirina (10%), Amiodarona (20%) e Vasopressina (10%). 

Segundo o autor (AEHLERT, 2005), as drogas mais utilizadas são a adrenalina, 

lidocaína, bicarbonato de sódio, atropina e cálcio. Algumas drogas mencionadas não possuem 

efeito comprovado ou efetivo durante o evento da parada. Tais como gluconato de cálcio, 

nitratos, morfina, aspirina. 

Algumas drogas citadas são específicas para determinadas patologias e não se 

configuram para o quadro generalizado, da PCRC. Porém ambas as drogas citadas são drogas 

de ataque no evento de parada. Algumas em escala de relevância são mais efetivas e 

importantes do que outras, porém ambas são utilizadas neste determinado quadro. 
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O que demonstra conhecimento dos enfermeiros em relação às drogas em geral. A 

citação de drogas como adrenalina (100%), atropina (80%) e bicarbonato de sódio (70%) é 

maior, podendo se analisar também estas drogas possuem efetividade reconhecida pelo AHA, 

o que sugere uma utilização maior destes fármacos em detrimento de outros, pouco citados. 

Pode-se analisar também que o oxigênio, amplamente utilizado em todos os casos de 

PCRC, são pouco citados (20%)pelos entrevistados, o que demonstra o não entendimento do 

oxigênio enquanto remédio, e que seu uso indevido ou indiscriminado leva ao agravamento 

do quadro por toxicidade ou até morte biológica. 

É interessante ressaltar que foram citados medicamentos de diversos grupos, que 

podem ser divididos em drogas utilizadas para tratamento de síndromes coronarianas(morfina, 

oxigênio, nitratos, lidocaína e aspirina, amiodarona, adrenalina), drogas usadas no controle do 

ritmo e frequência cardíaca(dopamina, vasopressina), drogas utilizadas para melhorar o débito 

cardíaco e a pressão sanguínea (atropina), e medicamentos alcalinizantes (bicarbonato de 

sódio). 

O que traça o perfil das causas mais relevantes e enfatiza a pergunta anterior, a 

respeito de distúrbios eletrolíticos, doenças cardiovasculares e traumas que acometam e 

modifiquem os níveis de ambos as causas. 

 

Gráfico 8- Condutas de Enfermagem 
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A questão 5 procura demonstrar e confirmar, mediante os autores, as diversas ações do 

enfermeiro durante um evento de parada cardiopulmonar e cerebral. 

Dentre as condutas citadas pelos investigados, foram ressaltadas a massagem cardíaca 

(90%), detecção da PCRC (40%), a aspiração/administração de medicação (60%), prover o 

material necessário (30%), manuseio de desfibrilador (20%), liderar a equipe, organizando a 

assistência (30%), solicitar a equipe e carro com DEA (20%), auxiliar o médico (20%), acesso 

venoso calibroso (20%), ventilar o paciente (10%) e manter vias aéreas pérvias (10%). 

Percebemos com as respostas que o enfermeiro submete ao roteiro de entrevistas, que 

ele se não coloca em posição de liderança, mesmo sendo o sujeito mais apto na cena para 

desenvolver este tipo de função, visto que ele domina todos os passos, desde o diagnóstico, 

até as etapas de ações resolutivas mediante ao quadro. 

 

 

“Assim os indivíduos e grupos devem trabalhar juntos, compartilhar ideias e 
informações, para avaliar e melhorar seu sistema de reanimação. Liderança e 
responsabilidade são componentes importantes da abordagem da equipe.  

Cada sistema tem a obrigação de abordar os princípios fundamentais da 
melhoria da qualidade como medição, aferição,feedback e mudança”. (ACLS, 2010) 
 

 

As ações de provisão do material utilizado foram mencionadas por 30% dos 

entrevistados, o que preocupa no sentido de que o enfermeiro deve estar ciente de sua 

necessidade de gerenciar o setor, que inclui também repor o material utilizado, bem, como 

inspeção inclui-se testagem das pilhas de laringoscópio, checagem no material do carrinho, 

está completo e manter o DEA ligado na tomada, de modo que o mantenha carregado para 

uma possível necessidade de utilização. 

De acordo com Guimarães, Delascio e Lopes (2005), o enfermeiro é responsável pela 

avaliação do espaço físico quanto à presença de eletricidade, rede de oxigênio, vácuo, tábua 

de massagem, macas, carro de emergência com desfibrilador, medicamentos de emergência 

entre outros equipamentos para tal atendimento.  

É também sua responsabilidade a elaboração de uma rotina de checagem de materiais 

quanto a datas de validade e de manutenção preventiva, teste do desfibrilador, controle do 



58 

 
 

estoque mínimo de material e equipamento de proteção e lacre do carro de emergência. Uma 

vez que se faz presente uma situação emergencial como a PCRC faz-se necessário o 

atendimento apropriado para tal situação. 

90% dos entrevistados considera a massagem cardíaca uma conduta do enfermeiro, o 

que entra em paradoxo com a percentagem dos que diagnosticam a PCRC (40%), pois como 

enfermeiro ou qualquer membro da equipe capacitada por ele, se deve saber a importância e 

como se dá os diagnósticos da parada, para depois, em caso de confirmação, realizar a 

massagem cardíaca enquanto solicita o resto da equipe nos esforços de ressuscitação. 

Portanto, resumindo, a importância em diagnosticar como sendo função do enfermeiro e sua 

equipe e não como função exclusiva da classe médica ou etc., é tão grande quanto à de iniciar 

as manobras de ressuscitação com a realização da massagem cardíaca. 

60% dos entrevistados mencionaram a aspiração/administração de medicações, o que é 

satisfatório na pesquisa enquanto avaliação fidedigna das ações exercidas pelo enfermeiro. 

20% dos enfermeiros por sua vez foram mais além e relataram em suas falas, a respeito do 

acesso venoso calibroso, pois mesmo se tratando de um paciente complexo, justificado pela 

sua hospitalização num setor de CTI, que comumente, possui um acesso venoso pérvio para 

realização das medicações, não é provido de um acesso calibroso, onde pode se passar 

volumes consideravelmente grandes em curtos espaços de tempo, de modo que chegue logo 

ao órgão desejado. 

Com relação as vias aéreas (VA’s), as duas respostas fornecidas não foram 

satisfatórias, visto que a margem de citação entre os entrevistados foi baixa.  

As respostas relativas ao tema foram “manter as vias aéreas pérvias” (10%) e ventilar 

o paciente (10%). Ambas obtiveram uma baixa percentagem de citação, o que demonstra que 

o enfermeiro não considera as vias aéreas no geral como função dele, o que evidencia um 

problema. As vias aéreas até 2010 eram consideradas pelo ACLS o primeiro e mais 

importante segmento a ser avaliado pela equipe de saúde, sendo, portanto, um dos principais 

fatores causadores da PCRC. 

Ressalvo que o enfermeiro não pode se manter em todas as funções enquanto 

fornecedor ativo dos serviços de saúde, pois os serviços, apesar de segmentares, são aplicados 

ao mesmo tempo, em prol do paciente, pois quanto mais rápido e mais efetivo o serviço se 
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iniciar, mais chance o paciente terá de reanimar sem eventuais sequelas. Porém o enfermeiro 

deve se manter atualizado em todas asetapas de uma RCPC, bem como capacitar sua equipe 

para atuar nestes segmentos de forma eficaz, portanto o enfermeiro atua direta ou 

indiretamente em todas as etapas de reanimação, o que imprime a ele o peso de dominar as 

mesmas com o mesmo valor de importância. 

Excetuando os pacientes utilizando o respirador e os que a equipe médica julgue 

necessário iniciar uma via aérea definitiva, que é no Brasil função exclusiva do médico, todos 

os outros pacientes são tratados pelo enfermeiro e sua equipe. 

Com relação ás falas levantadas no roteiro de entrevista, a uma diferença significativa 

entre manter as vias aéreas pérvias e ventilar o paciente, de modo que o primeiro tema refere-

se as vias aéreas superiores (nariz, cavidades nasais, faringe e laringe), de forma que a equipe 

analise e fomente manobras, caso necessário, para desobstruir a passagem de ar do trato 

respiratório, como as citadas anteriormente na revisão bibliográfica. 

O segundo tema abordado é ventilar o paciente, que tem o significado de promover de 

fato a ventilação, partindo do princípio que o paciente já foi devidamente inspecionado e 

posicionado. Tendo sua ênfase então na forma e efetividade dos mecanismos de ventilação e 

não em como se dará a chegada do ar das vias aéreas superiores para a via aérea inferior. 

O tema relativo a ventilação trabalha mais a via aérea inferior, deixando à cargo do 

outro tema as questões de perviedade das VA’s. 

Outra resposta utilizada pelos enfermeiros foi o manuseio do desfibrilador, em que 

apenas 20% dos entrevistados julgaram ser conduta do enfermeiro. 

O desfibrilador é uma ação muito importante do enfermeiro, visto que é utilizado amplamente 

nos casos de PCRC, que são passíveis de choque e que se utilizado o quanto antes, vai ser o 

responsável direto pela reanimação de paciente. 

O enfermeiro deve se responsabilizar pelo desfibrilador desde sua manutenção e 

funcionamento geral, como a checagem de energia, mantendo sempre na tomada, analisando 

suas pás, mantendo sempre à mão o gel das pás e regulagem do choque conforme ritmo 

reconhecido (chocável, não chocável ou cardioversão de um aparelho bifásico ou 

monofásico). 
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O enfermeiro deve também reconhecer os ritmos mais comuns em um desfibrilador e 

saber o protocolo de tratamento de cada um deles, de modo que ele e sua equipe possam 

auxiliar a equipe médica de instituição. 

20% dos entrevistados citaram em suas respostas, como conduta do enfermeiro, 

auxiliar o médico. Muitos enfermeiros não consideram o auxílio como conduta, visto que é 

uma ação indireta, porém com os enfermeiros dentro de um setor, executam um cargo de 

liderança e chefia, acabam, por sua vez, responsáveis pela junção do conhecimento 

multiprofissional (médicos, equipe de enfermagem, fisioterapia, etc.) em prol do paciente, 

unindo assim, as informações levantadas pela equipe multiprofissional em seu entendimento e 

relatório da enfermagem, mediante ao quadro completo do paciente. 

Segundo Oliveriaet Al., No desempenho de suas atribuições a equipe de enfermagem 

desenvolve uma perfeita integração com a equipe médica, objetivando a padronização da 

prestação da assistência de qualidade otimizando as condições de recuperação do paciente. 

Tendo em vista que o enfermeiro é o chefe do setor, subentende-se que ele possui uma 

visão completa e um conhecimento geral de todo o setor, mediante as localizações e materiais 

disponíveis, manuseio e aplicação de equipamentos mais complexos, etc. Portanto, ele se 

configura como sujeito principal para auxiliar o médico. 

Solicitar a equipe e carro de parada com desfibrilador foi uma resposta mencionada 

por 20% dos entrevistados, que também se configura como uma conduta do enfermeiro. 

A importância da solicitação de aguda se justifica no tempo gasto desde a 

identificação da PCRC à realização dos cuidados ao paciente no evento de PCRC. 

Esta solicitação é importante devido à quantidade de etapas que devem ser realizadas 

concomitantemente. Por isso, a equipe deve ser acionada, deve trazer todo o paramento 

utilizado no evento de parada, apara eventuais necessidades de utilização. Este material 

encontra-se organizado e agrupado dentro do carro de parada e sua localização deve ser de 

fácil acesso e de conhecimento de todos os funcionários do setor. 
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3.9- RITMOS MAIS COMUNS DE PCRCX RITMOS PASSÍVEIS DE CHOQUE 

 

Gráfico 9- Ritmos Mais Comuns X Ritmos Passíveis de Choque. 

 

A questão seis é relacionada aos quatro ritmos de parada mais comuns durante um 

evento de PCRC e dentre eles, quais são passíveis de choque e quais não se preconiza a 

utilização do desfibrilador. 

As respostas empregadas aos quatro ritmos mais comuns foram: Taquicardia 

Ventricular, Flutter Atrial, Assistolia, Fibrilação Ventricular e Atividade Elétrica Sem Pulso 

(AESP). 

Dentre as respostas dadas podemos analisar que dentre ambas as corretas, houve uma 

percentagem satisfatória, sendo unânime a menção da Fibrilação Ventricular (100%), o que 

pode demonstrar para a pesquisa que este é o ritmo mais comum nos eventos de PCRC. Logo 

após, 90% dos entrevistados relatam a Taquicardia Ventricular e a Assistolia, demonstrando 

grande importância e usual aparecimento destes ritmos ao monitor em quadros de PCRC. Por 

último, menos comum de aparecer ao monitor ou de maior dificuldade de diagnóstico, porém 

bastante citado, temos a Atividade elétrica Sem Pulso com a resposta de 60% dos 

entrevistados. 
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Apenas 10% dos entrevistados responderam Flutter Atrial como um dos ritmos mais 

comuns ao monitor, o que segundo o ACLS, não se configura como realidade estatística no 

aparecimento dos ritmos mais comuns remetentes à um quadro de PCRC. 

Segundo o ACLS, o Flutter Atrial é um ritmo ectópico no qual um sítio irritável 

dispara regularmente a uma frequência muito rápida e por conta disto, são produzidas ondas 

de formato serrilhado, denominada onda Flutter (tremulantes). 

Pode durar alguns segundos ou até horas. O Flutter crônico não é comum, pois o ritmo 

normalmente converte-se ao ritmo sinusal ou a Fibrilação atrial, seja por si próprio ou com 

tratamento. Seu tratamento é conservador, com manobras vagais e observação ao monitor. 

Um Flutter Atrial com uma frequência ventricular acima de 200bpm e com sinais e 

sintomas graves (hipotensão, sinais de choque ou insuficiência cardíaca),é descrito como 

incontrolado e necessita de cardioversão sincronizada. 

Mediante as explicações sobre o Flutter Atrial, percebemos que não é um ritmo que 

provoca a parada cardíaca e cerebral, portanto não se configura entre os quatro ritmos mais 

comuns de parada. 

Dando continuidade à análise das respostas pertinentes questão seis, a subquestão 

refere-se aos ritmos passíveis de choque dentre estes quatro ritmos citados pelos 

entrevistados. 

As respostas fornecidas foram Fibrilação Ventricular, Taquicardia Ventricular e 

Atividade Elétrica sem Pulso (AESP). 

Dentre as respostas, a Fibrilação Ventricular e a Taquicardia Ventricular obtiveram 

60% de citação dentre os entrevistados, sendo considerada satisfatória a percentagem de 

acerto e menção. 

Dos 40% remanescentes, 30% dos entrevistados não responderam/ não souberam 

responder e 10% dos enfermeiros responderam como ritmo chocável a AESP. 

A AESP não é um ritmo chocável e seu tratamento é baseado segundo ACLS na 

ordem mineomônica 5H´s e 5T´s (Hipovolemia, Hipóxia, Hipotermia, Hipo/Hipercalemia, Íon 

do Hidrogênio (acidose), Tamponamento cardíaco, Tensão no tórax (pneumotórax 
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hipertensivo), Trombose: pulmões (embolia pulmonar maciça), Trombose: coração (SCA’s), 

Comprimidos/Toxinas: superdosagem medicamentos/drogas). Em,para as possíveis causas 

tratáveis que tenham gerado o ritmo ao monitor. 

Sendo assim, o AESP não se configura dentre os ritmos chocáveis dentre os quatro 

mais comuns de PCRC. 

A relevância desta pergunta está na importância do enfermeiro saber reconhecer um 

ritmo ao monitor ou ao ECG, para auxiliar e avaliar junto com a equipe médica no tratamento 

necessário, bem, como para melhorar a rapidez e a eficiência do atendimento prestado pela 

equipe. 

 

 

Gráfico 10- Capacitação e Organização dos Líderes 

 

Esta pergunta procura analisar se a Instituição promove algum curso, minicurso ou 

palestra de capacitação ou atualização de seus líderes de setor, de modo a homogeneizar o 

serviço prestado pelas equipes e serve como veículo de atualização dos protocolos 

internacionais relacionados ao assunto, formando um espaço para tirar dúvidas e discursar o 

assunto, trocar opiniões e experiências. Esta dinâmica é importante para que o assunto ganhe 

sustentação, diminuindo as dúvidas individuais e seja recorrente, de modo que o treinamento 

esporádico leve a uma equipe com uma liderança sólida, diminuindo a pressão e os 

imprevistos durante o evento de PCRC. 
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A resposta unânime (100%) dos entrevistados diz nunca terem realizado alguma 

capacitação para PCRC na Instituição, o que evidencia um problema. 

As instituições devem investir na atualização e uniformização de seus funcionários, 

para obter melhores resultados de suas equipes, o que traz um benefício mútuo entre a tríade 

instituição-funcionário-paciente, tendo o paciente recebendo um atendimento mais eficiente, o 

funcionário prestando um atendimento mais seguro e embasado, sem riscos potenciais e as 

instituições que diminuem os custos hospitalares e melhoram suas estatísticas morbi-mortais. 

20% dos entrevistados relatam atualizações relacionadas ao tema em Instituições 

pagas, como o Hospital de Laranjeiras, porém não na instituição, o que demonstra o interesse 

de participar destas reuniões dos líderes do setor. 

Outro dado importante colhido na entrevista e correlacionado á esta questão é o tempo 

de instituição destes funcionários, sendo a maioria (50% dos entrevistados) de longa data na 

instituição (de 3 a 10 anos de casa). 

Podemos então afirmar, que pelo menos a 10 anos, a instituição mão promove debates 

relacionados ao assunto. 

 

 

Gráfico 11- Protocolo da Instituição 

 Segundo Hungler&Pollitt, 1995, protocolo é um conjunto de normas e regras que 

orientam o uso das formalidades que regem determinadas cerimônias. Seu objetivo é ordenar 

eventos, minimizando os erros, falhas, embaraços, imprevistos, gafes e a necessidade de 

100%

3.11- PROTOCOLO DA INSTITUIÇÃO

Não possui/ Não 
conhecem o protocolo 
de PCRC do CTI



65 

 
 

improvisos.Estes protocolos irão assegurar o seguimento correto e ideal das condutas dentro 

de toda a instituição. 

A falta ou o não cumprimento do protocolo conduzem a situações que evidenciam a 

desorganização de um evento e frequentemente proporcionam cenas constrangedoras. 

Após a explanação acima, obtemos uma situação problema, visto que a totalidade dos 

enfermeiros entrevistados desconhece qualquer tipo de protocolo para RCPC elaborado para o 

setor de CTI da Instituição, alegando se basear pelo protocolo universal e internacional sobre 

o tema respectivo.  

Deste modo, fica cada vez mais implícita uma necessidade de gerar esforços 

estratégicos para resolver as deficiências identificadas, por meio de cursos de apoio no 

suporte avançado de vida para facilitar a aprendizagem ou fixação que pode ser usado para 

analisar o desempenho na prática clínica para melhorar o desempenho subsequente. 

Outra forma de resolução do problema é reunir os líderes das equipes, juntamente com 

o apoio e consentimento do supervisor geral e da Instituição para criar um protocolo 

específico para a Instituição, adequando o protocolo universal à realidade do setor e da 

Instituição vigente. 

 

 

Gráfico 12- Capacitação das Equipes de CTI por meio dos Enfermeiros 
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A questão nove diz respeito à capacitação das equipes, promovida pelos seus líderes, 

como consenso da instituição. 

A capacitação da equipe é importante, pois ela que vai dar segurança aos líderes de 

apenas delegar aos membros da equipe cada um dos segmentos e etapas no evento de PCRC, 

ao invés de ter que cobrir os mesmos, numa tentativa frustrada e exaustiva de prestar a 

assistência devida, criando assim um senso de liderança na equipe de reanimação, o que 

otimiza a assistência. 

Diante desta explanação, os dados levantados através da pesquisa apresentam uma 

lacuna na progressão do conhecimento entre líderes e equipe, pouco incentivados pela 

instituição, que não estimula e motiva este tipo de treinamento, de modo que 100% dos 

entrevistados nunca realizaram palestras ou cursos relacionados ao tema pesquisado para a 

sua equipe. 

10% dos enfermeiros demonstram perceber a necessidade de tais reuniões, e dizem 

sanar esta deficiência com conversas informais e individuais sobre as eventuais dificuldades e 

dúvidas específicas. 

Este não é considerado o melhor método, uma vez que a dúvida de um membro da 

equipe pode ser a dos outros, ou até mesmo, gerar uma situação-problema hipotética que gere 

dúvidas nos outros funcionários, porém os mesmos não haviam atinado para esta 

possibilidade de situação-problema. 

Quanto mais a equipe estiver afinada e cercada de opções de resolução, mesmo nas 

piores situações, ela entra na cena mais segura da sua função no evento da parada, bem como 

o embasamento teórico-prático para realizar a função com segurança e precisão, o que 

aperfeiçoa o serviço dos líderes e a execução das etapas e processos de uma reanimação 

efetiva. 

Outros 10% dos investigados relata ter realizado capacitação com esse tema de sua 

equipe, porém não neste setor, mas nesta mesma instituição. 
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Isto demonstra que a instituição não cobra esta postura de gerenciar e capacitar a 

equipe, porém mão impõe empecilhos para que isto aconteça, caso os líderes se interessem e 

implementar este treinamento. 

Nunca ofereceram cursos ou palestras de capacitação da equipe durante seu período na 

instituição. (20%) referem ter ministrado minicurso em outros setores da instituição e outro 

(10%) indaga que se apropria da conversa informal contínua para tirar as dúvidas de sua 

equipe. 

 

 

Gráfico 13- Desfibrilação 

 

Esta questão pretende demonstrar a real função e importância da desfibrilação em 

pacientes em PCRC, deixando clara a finalidade do rápido acesso ao desfibrilador. 

Considerando esta introdução, os enfermeiros entrevistados obtiveram louvor nas 

respostas oferecidas, gerando 90% de percentual assertivo. 

As respostas dadas permeavam entre retornar, reorganizar o ritmo cardíaco normal, 

revertendo às arritmias, o que sintetiza a finalidade do desfibrilador. 

Somente 10% dos entrevistados não souberam/não quiseram responder a questão, 

porém a percentagem não configura um problema real, portanto não foi considerado para 

análise contextual. 
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Gráfico 14- Utilização do Desfibrilador 

 A questão 11 tem como objetivo testar os conhecimentos teóricos mediante a criação 

de um quadro clínico e cinco objetivas que traçam condutas diferentes em relação ao quadro 

clínico. 

Os entrevistados que optaram para conduta C (60%), obtiveram a resposta desejada, 

sendo a opção certa administrar um único choque de 360 joules após cinco ciclos de RCPC e 

retornar imediatamente a RCPC.Foi considerada satisfatória a resposta obtida na questão. 

40% dos entrevistados responderam a opção A, sendo considerada errada à resposta, 

visto que o ACLS preconiza um único choque de voltagem mais alta e retornar aos ciclos de 

compressão-ventilação. 

Tendo em vista que o desfibrilador do setor do CTI da instituição é bifásico e o 

desfibrilador utilizado hipoteticamente na questão era monofásico, pode ter gerado uma maior 

margem de erros na hora da análise das condutas realizadas. 

 

Gráfico 15- Avaliação Primária 
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A questão doze está relacionada com a avaliação primária do paciente e identificação 

dos sinais e sintomas da PCRC. 

A resposta correta é a da letra B, que foi considerada bastante satisfatória com acerto 

de 90% dos entrevistados. 

Demonstrando que os enfermeiros dominam os temas relacionados à avaliação 

primária e diagnósticos de PCRC. 

Somente 10% dos entrevistados responderam de forma incorreta a resposta A, sendo 

ela uma possível conduta de tratamento realizada após a avaliação primária e diagnosticada 

alguma não conformidade acerca da ventilação ou patologias cardiovasculares, etc., que 

necessitem de observação e de aparatos mais complexos para uma avaliação mais precisa do 

quadro clínico em questão. Portanto não se caracteriza como a resposta correta da pergunta 

realizada. 

 

 

Gráfico16- Condutas do Protocolo Internacional 

 

A questão treze cria um quadro clínico acerca de um evento de PCRC e pede a 

conduta certa segundo o protocolo internacional, visto que o setor não possui um protocolo 

específico do setor, como colocado anteriormente. 

Esta questão possui uma resposta dúbia, pois os protocolos de 2010, que entraram em 

vigor a partir de 2011, consideram a compressão torácica como a etapa principal e inicial após 

uma constatação de PCRC, enquanto até 2010 (2005-2010), vigorava no mesmo protocolo, 
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que a ação majoritária ao diagnosticar a PCRC seria promover os estímulos respiratórios e 

ventilatórios. 

Este trabalho segue as atualizações ocorridas a partir de 2010, que já estão em vigor 

como base, porém alguns enfermeiros, pelo curto prazo de adaptação e atualização sobre o 

tema, ainda consideraram o protocolo 2005 ao responder o roteiro de entrevistas, o que gera 

uma questão a ser levantada. 

 A letra B seria a resposta certa dando sequência ao protocolo 2005 e a letra C, seria 

correta em se tratando do protocolo 2011. Partindo deste princípio de análise, não julgaremos 

as respostas respondidas com B ou C como incorretas e sim as diversas outras respostas, bem 

como o percentual entrevistado dentre esta questão servirá para criar um novo objeto de 

análise, que visualiza qual o percentual dos enfermeiros do setor já possui embasamento 

acerca das atualizações do protocolo internacional. 

Após as devidas explicações, iniciamos os resultados percentuais com 30% dos 

entrevistados respondendo a letra C e 70% dos entrevistados respondendo letra B. 

O que demonstra que a maioria da equipe de enfermeiros da unidade ainda se baseia 

pelo protocolo antigo de PCRC, cabendo a Instituição a necessidade de realizar uma palestra, 

curso, treinamento, relacionado às atualizações sobre o tema com os líderes de setores. 

Não houve outras respostas além das alternativas B e C na questão 13. 

 

 

Gráfico17- Acesso venoso 
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A questão 14 procura demonstrar o embasamento teórico do enfermeiro acerca de uma 

conduta sua importante, que diz respeito ao acesso venoso calibroso. 

O enfermeiro deve ser capaz de realizar um acesso venoso com rapidez e praticidade, 

bem como diferenciar o acesso superficial ou periférico de um profundo e identificar quais 

veias superficiais possuem a tendência fisiológica de obterem um grosso calibre. 

A resposta assertiva neste caso é a letra B, que define a veia anticubital como a veia 

periférica principal e mais calibrosa para introdução de um cateter de grosso lúmem. 

Segundo a pesquisa, 80% dos entrevistados responderam a letra B, sendo considerado 

bastante satisfatório o resultado da pesquisa. 

Uma parte dos entrevistados (20%), respondeu a letra D que se referia a veia jugular 

interna como a resposta correta, porem não se configura como a resposta certa. 

A veia jugular interna é uma veia de grosso calibre, porém sua localização não é 

propicia para a inserção de drogas devido às outras etapas respiratórias e manobras cardíacas, 

que demandam posicionamento obrigatório na região da cabeça, o que dificultaria a aplicação 

de drogas auxiliadoras no processo de reanimação. 

Sendo assim, o melhor acesso venoso segundo o autor é a veia anticubital, ficando a 

cargo do enfermeiro a viabilização do acesso venoso, bem como aspiração e administração de 

medicamentos potencializadores no processo de reanimação cardiopulmonar e cerebral.  

 

Gráfico 18- Formas de Administração da Droga 
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A questão 15 busca investigar o embasamento teórico dos entrevistados acerca da 

forma de administração das drogas, durante um evento de parada. 

A resposta correta na administração de medicamentos é representada na letra C, com 

uma infusão de 20 ml de líquido mediante cada droga injetada em bolus para precipitar a 

chegada e concentração da droga. 

As respostas adquiridas nesta pergunta são consideradas regulares, de modo que 

houveram apenas 50% de acerto. 

Outros 40% dos entrevistados responderam que a administração é realizada em bolus 

durante 2 a 3 minutos, com uma infusão de 10 ml. Os erros nesta afirmativa se encontram na 

administração prolongada das drogas, que não procede devido a necessidade de rapidez e 

eficiência durante uma PCRC, bem como 10 ml de líquido ao invés de 20 ml, visto que o 

caminho do líquido percorrido por uma veia anticubital até a chegada aos órgãos nobres é 

longa e demorada, se não houver o flush do líquido na pressão da infusão que diminui a 

resistência vascular até o seu destino, a droga acaba por demorar em efeito. 

10% dos entrevistados marcaram como correta a letra B, que relata como alternativa a 

infusão contínua endovenosa, que também não se mostra correta, pois a infusão venosa 

contínua entra no mesmo contexto da demora em administrar o efeito no ato da medicação, 

lembrando que a medicação é complementar para manutenção e sinergia na RCPC, porém o 

mais importante são as manobras cardíacas e o uso do desfibrilador. 
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4- CONCLUSÃO 

 

Concluímos neste presente estudo que a conduta do enfermeiro no setor de CTI 

diverge quanto ao relativo domínio de seus tópicos e atribuições, segundo o embasamento 

teórico-prático dos protocolos internacionais e , por outro lado, seu paradoxo em estar à frente 

de todas as condutas realizadas diante de um evento de PCRC e não conseguir se observar 

enquanto um líder diante da equipe de reanimação em um quadro de parada cardiopulmonar e 

cerebral. 

Só ele pode delegar funções à sua equipe, devido ao conhecimento do espaço físico de 

seu setor e do corpo funcionarial que ele gere, proporcionando assim o embasamento 

necessário para planejar e capacitar os membros que melhor se adequarem a cada conduta 

necessária durante um evento de PCRC, montando assim uma equipe apta e mais efetiva nesta 

situação. 

Percebemos a necessidade também da criação e incorporação de um protocolo único e 

exclusivo do setor de CTI para o tema RCPC, de modo que o mesmo éinexistente, segundo 

evidenciamos durante a pesquisa de campo e de extrema importância para a eficácia e fixação 

da aprendizagem dos funcionários e líderes no tema proposto. 

Normas e regras servem para gerar um padrão de excelência e satisfação ao tema 

proposto. 

A criação de um protocolo afeta positivamente a eficácia e a homogeneidade de um 

serviço prestado pela equipe, fazendo com que a instituição obtenha um controle gerencial 

maior das ações realizadas no setor e os funcionários adaptariam as normas internacionais aos 

parâmetros e possibilidades da instituição em que trabalham. 

 Foi demonstrado na pesquisa realizada pelo autor que os enfermeiros possuem 

múltiplas ações de assistência de enfermagem que afetam direta ou indiretamente seus 

pacientes durante umevento de PCRC, sendo ela indireta desde a provisão de materiais e 

gerenciamento de setor (que garantem a funcionalidade do setor); capacitação e atualização 

do referencial teórico na equipe de saúde (que garante a eficácia do serviço prestado); 
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acondutas objetivas ou diretas no tratamento de um paciente em parada cardiopulmonar e 

cerebral, como reconhecimento de sinais e sintomas de parada, solicitação de equipe e 

material, inicio das manobras, checagem de ritmo e desfibrilação, vias aéreas, acesso venoso/ 

administração de drogas e cuidados pós-reanimação.  

Estas ações são de extrema importância para que o enfermeiro observe que o 

gerenciamento de um setor engloba múltiplas funções e que se ele não identificar as mesmas 

enquanto ações que devem ser supervisionadas e capacitadas por ele, elas acabam por gerar 

lacunas na qualidade do serviço prestado pela equipe. 

Esta qualidade reflete no funcionamento do setor e implica diretamente não só no 

receptor daquele serviço, como em toda a comunidade ao qual aquele paciente se inclui. 

Portanto, o serviço de enfermagem prestado sob estes aspectos se engloba no conceito 

de saúde preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e utilizado em nossas 

políticas de saúde, sendo então considerado direito constitucional do cliente e dever do 

profissional de saúde prestar atendimento ao cliente sob estas diretrizes. 

Foram identificadas respostas insatisfatórias com relação a alguns tópicos específicos, 

talqual o uso e a importância do oxigênio em um evento de parada, a importância da 

manipulação de vias aéreas de forma correta, a promoção da ventilação efetiva, obtenção e 

localização de acesso venoso calibroso, bem como administração das drogas de forma eficaz e 

questões relacionadas à capacitação da equipe de forma sistemática e atualizadas. 
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ANEXO 5.1-TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Título do Projeto: A CONDUTA DO ENFERMEIRO EM UM EVENTO DE PARADA 

CARDIOPULMONAR E CEREBRAL 

Pesquisador Responsável: Andréia Cunha Villalba  

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 2619-2542 - (21) 8255-4225 

Nome do voluntário: 

__________________________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos   R.G. __________________________ 

 O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A 

CONDUTA DO ENFERMEIRO EM UM EVENTO DE PARADA CARDIOPULMONAR E 

CEREBRAL”, de responsabilidade do pesquisador Andréia Cunha Villalba.  

 A pesquisa será realizada com enfermeiros, baseada no método observacional não 

participante, de abordagem qualitativa e com análise descritiva, tendo como instrumento um 

roteiro de entrevistasemiestruturado com perguntas abertas e fechadas ao qual tem como 

objetivo identificar e pontuar a conduta do enfermeiro durante o evento da parada no setorde 

CTI, do Hospital Universitário Antônio Pedro, analisando quanto ao referencial teórico do 

enfermeiro, segundo as condutas de reanimação cardiopulmonar das equipes de saúde, 

identificando os procedimentos que o enfermeiro realiza durante a assistência de enfermagem, 

percebendo a dinâmica e divisão de práticas da equipe de enfermagem, mediante o quadro de 

parada e a articulação e capacitação da mesma pelo enfermeiro do setor e a verificação da 

utilização do protocolo de Suporte Avançado de Vida. Não serão obtidas cópias gravadas e/ou 

imagens das entrevistas. A participação é voluntária e confidencial, podendo ser retirada a 

qualquer tempo.  

 Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa 

acima descrito.  Niterói, _____ de ____________ de _______  

______________________________            _______________________________________ 

Nome e assinatura do voluntário  Nome e assinatura do responsável por obter o 

consentimento  
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ANEXO 5.2-ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO 

Nome: 

Idade:         Sexo: 

1-Quantos tempo trabalha no CTI? E na instituição? 

2-Quais os sinais de PCRC? 

 

3-Quais as principais causas da PCRC? 

 

4-Quais as medicações mais utilizadas em RCPC? 

 

5-Quais as condutas/ações do enfermeiro numa PCRC? 

 

6-Quais são os quatro ritmos de PCRC mais comuns? Quais destes ritmos são chocáveis? 

 

7-Já fez alguma capacitação para PCRC na atual instituição? Quantas? 

8-Conhece o protocolo da instituição para a PCRC? 

9-Você já promoveu algum curso ou palestra relacionada ao assunto para capacitação de sua 

equipe? 

10- Qual a finalidade da desfibrilação? 

11- Um homem de 75 anos sofreu uma parada cardíaca. O evento não foi testemunhado. A 

RCPC está em curso. O monitor cardíaco revela fibrilação ventricular. Está disponível para 

uso um desfibrilador monofásico. Sua próxima ação será: 
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a- Aplicar três choques escalonados de 200, 300 e 360 joules após cinco ciclos (cerca de 

2 minutos) de RCPC. 

b- Administrar um bolus IV de 2,5 a 5mg de verapamil durante 3 minutos. 

c- Administrar um único choque de 360 joules após cinco ciclos de RCP e retornar 

imediatamente a RCP. 

d- Administrar 1 a 2g de sulfato de magnésio durante 10 minutos. 

12- Qual das seguintes abordagens é recomendada durante a avaliação inicial do paciente? 

a- Oxigênio, Acesso IV, Monitoração. 

b- Nível de consciência, vias aéreas, respiração, circulação e desfibrilação quando 

necessário. 

c- Temperatura, pulso, respiração pressão arterial. 

d- Oxigênio, infusão IV de volume, sinais vitais, nível de consciência. 

13- A avaliação inicial revela que a paciente está inconsciente e sem respiração. Está presente 

um pulso fraco, em uma frequência de aproximadamente 30bpm. Sua melhor conduta será: 

a- Iniciar a respiração boca-a-boca 

b- Iniciar a ventilação com uma bolsa-válvula-máscara 

c- Iniciar compressões torácicas 

d- Introduzir um tubo endotraqueal, combitubo ou máscara laríngea. 

14- Não existe acesso IV. O local preferencial para introdução de um cateter IV calibroso é: 

a- Veia safena 

b- Veia anticubital 

c- Veia subclávia 

d- Veia jugular interna 

15- As drogas dadas durante a parada cardíaca devem ser administradas: 

a- Pela via endotraqueal sempre que possível 

b- Por infusão IV contínua 

c- Por bolus IV seguido por uma infusão IV de 20 ml de líquido 

d- Por bolus IV durante 2 a 3 minutos, seguido por uma infusão IV de 10 ml de líquido. 
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ANEXO 5.3-LINK DO CURRICULUM VITAE 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4259198U3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4259198U3�
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ANEXO 5.4-PARECER DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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