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RESUMO
Introdução: A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é a principal emergência
clínica do planeta, tem por definição a interrupção abrupta dos batimentos
cardíacos e da respiração. Não sendo prontamente atendida, poderá acarretar
em danos irreversíveis e até mesmo a morte. No Brasil, Estados Unidos e
Europa ocorrem, respectivamente, 100.000, 155.000 e 275.000 casos de
parada cardiorrespiratória extra-hospitalar (PCREH) por ano. Objeto: A
atuação do leigo na parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. Objetivo:
Discutir por meio da produção científica a atuação do leigo em casos de parada
cardiorrespiratória extra-hospitalar. Método: Trata-se de revisão integrativa de
literatura, de característica crítica e retrospectiva, com fontes de dados
primários completos, publicados entre 2015 a 2020, em português, inglês e
espanhol, na Biblioteca Virtual de Saúde nas seguintes bases: MEDLINE,
LILACS, BDENF. Foi utilizado também a SciELO e o Google Scholar.
Resultados: Foram selecionados 17 artigos para a realização do estudo dos
quais foram categorizados em três categorias temáticas: 1ª Atuação do
socorrista leigo na parada cardiorrespiratória em ambiente extra-hospitalar, 2ª
A importância e os desafios da disponibilização do Desfibrilador Externo
Automático de acesso público, 3ª O uso da tecnologia para atendimento e
treinamento de uma parada cardiorrespiratória. Considerações finais: Dessa
forma, ao discutir a atuação do leigo em casos de PCREH, esta atuação
quando realizada de acordo com os protocolos internacionais, proporcionará
um atendimento precoce a vítima de uma PCR e aumentará a taxa de
sobrevivência, servindo assim de alicerce para a assistência do serviço médico
de emergência quando chegar ao local.
Descritores: Parada Cardíaca. Parada Cardíaca extra-hospitalar.
Cardioversão Elétrica
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ABSTRACT
Introduction: Cardiopulmonary arrest (CPA) is the main clinical emergency on
the planet, by definition the abrupt interruption of heartbeat and breathing. Not
being promptly attended to, it can result in irreversible damage and even death.
In Brazil, the United States and Europe, there are, respectively, 100,000,
155,000 and 275,000 cases of out-of-hospital cardiopulmonary arrest (HRCPR)
per year. Object: The role of laypersons in out-of-hospital cardiopulmonary
arrest. Objective: To discuss, through scientific production, the role of
laypersons in cases of out-of-hospital cardiopulmonary arrest. Method: This is
an integrative literature review, critical and retrospective, with complete primary
data sources, published between 2015 and 2020, in Portuguese, English and
Spanish, in the Virtual Health Library in the following databases: MEDLINE,
LILACS, BDNF SciELO and Google Scholar were also used. Results: 17
articles were selected for the study, which were categorized into three thematic
categories: 1st Role of lay rescuers in cardiopulmonary arrest in an extrahospital environment, 2nd The importance and challenges of making available
the publicly accessible Automatic External Defibrillator, 3rd The use of
technology for care and training in a cardiopulmonary arrest. Final
considerations: Thus, when discussing the role of the layperson in cases of
HRCP, this action, when performed in accordance with international protocols,
will provide early care to the victim of a CPA and will increase the survival rate,
thus serving as a foundation for emergency medical assistance when it arrives
at the scene.
Descriptors: Cardiac
Cardioversion

Arrest.

Out-of-hospital

Cardiac

Arrest.

Electrical
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MOTIVAÇÃO PESSOAL
Minha mãe trabalha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) de Manaus e às vezes me contava algumas coisas que aconteciam
nas ocorrências, talvez nesse momento tenha começado o meu interesse pela
área da saúde e principalmente pela urgência e emergência. Ao acabar o
ensino médio fiz a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) porque
queria estudar em uma região no qual teria acesso mais facilitado as melhores
oportunidades como discente universitário e, também como recém-formado.
Foi nesse momento que conheci a Universidade Federal Fluminense (UFF) e,
antes mesmo de começar as aulas já sabia qual área seria a minha preferida.
Durante todo o período da graduação cada estudante se direciona para
uma área específica, mas julgo que independente da área que o aluno escolha,
ele precisa ter minimamente noções de primeiros socorros, o que inclui
manejar uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar (PCREH). No entanto,
muitos profissionais durante a sua formação não desenvolveram essas
competências e habilidades necessárias para agir em situações de urgência e
emergência. Foi nesse momento, que passei a refletir sobre algumas
indagações e diversas vezes, fiquei questionando, se os profissionais que
fizeram graduação na área da saúde – Enfermagem e Medicina, que
supostamente estudaram o assunto independente da área de atuação ou
especialidade saberiam socorrer um indivíduo em situação de parada
cardiorrespiratória (PCR), a situação provavelmente seria mais dramática se
uma pessoa leiga presenciasse uma PCREH e tivesse que fazer o primeiro
atendimento.
1 INTRODUÇÃO
A PCR é considerada uma das principais emergências clínicas do
mundo, tem como definição básica a cessação dos batimentos cardíacos e a
perda da função respiratória, gerando consequentemente uma perda de
consciência repentina. Nesse contexto, prejuízos fisiológicos irreparáveis
podem ser gerados em um curto período de tempo caso não haja nenhum
atendimento rápido, uma vez que, logo após os primeiros cinco minutos de
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PCR o paciente pode ter danos cerebrais irreversíveis (ESPÍNDOLA et
al., 2017).
De

acordo

com

a

atualização

da

Diretriz

de

Ressuscitação

Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade
Brasileira de Cardiologia (SBC) (BERNOCHE et al., 2019), os dados publicados
na literatura sobre a incidência de PCR no país são escassos. No entanto, a I
Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de
Emergência da SBC (GONZALEZ et al., 2013), cita que cerca de 200.000
PCRs acontecem por ano no Brasil, sendo a metade em ambiente não
hospitalar.
A PCREH é considerada um problema de saúde pública. Nos Estados
Unidos, aproximadamente 155.000 pessoas por ano são atendidas pelo serviço
de emergência fora dos hospitais, apenas 8% dessas pessoas sobrevivem. No
que se refere ao continente Europeu, por volta de 128.000 a 275.000 pessoas
são vítimas de uma PCREH, cerca de 10% sobrevivem (BRADY; MATTU;
SLOVIS, 2019). Mesmo com o desenvolvimento progressivo, um número
inferior a 40% dos adultos em situação de PCR recebe Ressuscitação
Cardiopulmonar (RCP) realizadas por leigos, menor ainda (cerca de 12%) é a
chance de uma vítima receber uma desfibrilação pelo Desfibrilador Externo
Automático (DEA) antes do atendimento especializado chegar (AMERICAN
HEART ASSOCIATION, 2020).
Os ritmos de PCR são divididos em dois grupos, os ritmos chocáveis e
os não chocáveis. Os mais predominantes ritmos de PCR em ambiente extrahospitalar são chocáveis, correspondendo a cerca de 80% de todos os casos.
Se prontamente atendido, existe boa relação de sucesso na reversão dos
eventos quando a desfibrilação é realizada precocemente. A taxa de sobrevida
é de aproximadamente 50% a 70% quando o choque é aplicado nos 3 a 5
minutos iniciais da PCR (BERNOCHE et al., 2019).
O Suporte Básico de Vida (SBV) para o atendimento de uma PCR
engloba a RCP e o uso do DEA (CHEHUEN NETO et al., 2016). O SBV é
fundamental nos casos de PCR e tem grande importância na sobrevida das
vítimas (SÁ-COUTO; NICOLAU, 2019). Inclui o reconhecimento imediato,
acionamento do serviço de emergência local, RCP precoce e de qualidade e
desfibrilação rápida. Após o primeiro atendimento feito pelo SBV, a chegada do
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Suporte Avançado de Vida (SAV) acrescenta ao atendimento o uso de terapias
medicamentosas, manejo avançado das vias aéreas e monitorização com
equipamentos tecnológicos. Todavia, mesmo com a chegada do SAV e do
aparato de opções para manejar a vítima, o SBV torna-se determinante para o
aumento das taxas de sobrevivência (TOBASE et al., 2017).
O leigo pode fazer o primeiro atendimento nessa situação emergencial,
desde que seja adequadamente capacitado e informado. Um estudo sobre o
conhecimento dos leigos a respeito do SBV, realizado na cidade de Juiz de
Fora no Estado de Minas Gerais e corroborado pela literatura nacional e
internacional, constatou que o desempenho dos participantes da pesquisa foi
baixo, até mesmo o desempenho de quem relatou ter tido contato com a
temática anteriormente (CHEHUEN NETO et al., 2016).
Apesar de inúmeros estudos refletindo a importância do conhecimento
dos primeiros socorros, ainda é uma temática pouco disseminada no Brasil. Em
uma cena em que uma pessoa tenha um mal súbito em local público, o auxílio
é feito por meio do sentimento de solidariedade e muitas vezes, sem técnica ou
conhecimento para tal situação. Essa é uma ação que pode agravar o quadro
de saúde da vítima (PEREIRA et al., 2015).
1.1 OBJETO DE PESQUISA
A atuação do leigo na parada cardiorrespiratória extra-hospitalar.
1.2 QUESTÃO NORTEADORA
De que maneira deverá ser a atuação do leigo em caso de Parada
cardiorrespiratória em ambiente extra-hospitalar?
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo geral
Discutir por meio da produção científica a atuação do leigo em casos de
parada cardiorrespiratória extra-hospitalar.
1.3.2 Objetivos específicos
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a) Descrever a atuação do socorrista leigo em caso de parada
cardiorrespiratória extra-hospitalar.
b) Analisar o conhecimento e as dificuldades da atuação emergencial do
leigo na parada cardiorrespiratória extra-hospitalar.
1.4 JUSTIFICATIVA
Tendo em vista que o evento de PCR pode acontecer em qualquer
cenário extra-hospitalar e que, a primeira atuação nestes casos se dá por um
indivíduo leigo, o presente trabalho justifica-se:
Impacto Social: ao revelar dados estatísticos sobre atendimentos,
sobrevidas e mortes relacionadas à PCR em ambiente extra-hospitalar, e
consequentemente demonstrar a importância da população em se qualificar
para atender possíveis vítimas tanto em ambiente domiciliar quanto público.
Essa qualificação poderá aumentar a quantidade de atendimentos precoces
realizados por leigos e tendo como resultado o aumento da taxa de sobrevida
de quem recebe o atendimento.
Impacto Político: espera-se que a presente pesquisa, possa fomentar
discussões acerca da necessidade da inclusão de uma disciplina obrigatória
em todos os níveis do ensino, estendendo estas ações para ambientes com
mais de 1.500 transeuntes e, a disponibilização do DEA nos principais
ambientes das cidades que acontecem uma maior aglomeração de pessoas
como:

universidades,

escolas,

supermercados,

academias,

shoppings,

aeroportos, rodoviárias e outros.
Impacto Acadêmico/Profissional: acredita-se que, a presente pesquisa
venha a contribuir para a quebra de paradigmas em relação ao que
concebemos como assistência primária e secundária, procurando estender
ações extensionistas ao público leigo acerca da atuação na PCR.
Ademais, o presente estudo encontra-se alinhado ao Eixo 8 - Gestão do
trabalho e educação em saúde, no item 8.2 que indica a avaliação da
implementação de estratégias de educação em saúde no Sistema Único de
Saúde (SUS) e ao Eixo 9 - Programas e políticas em saúde, no item 9.20 que
indica a Avaliação de impacto da Política Nacional de Atenção às Urgências
(BRASIL, 2018).
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O estudo visa fomentar discussões e reflexões acerca da temática, o
que contribuirá com o fortalecimento das linhas de pesquisa do meu orientador:
Gestão de Serviços de Saúde e de Enfermagem na Alta Complexidade dentro
do Grupo de Pesquisa Cidadania e Gerência na Enfermagem, o qual o
orientador é pesquisador e vice-líder.
Acredita-se ainda que os resultados do estudo tragam benefícios para o
desenvolvimento de políticas públicas o qual o profissional Enfermeiro em sua
essência poderá ser um multiplicador de informações, qualificando e
capacitando o maior quantitativo de público leigo, não só para atuar em uma
emergência cardiológica, mas efetivar as práticas dos primeiros socorros na
sociedade.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
2.1 RITMOS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA
Além da importância de reconhecer uma PCR e começar a cadeia de
sobrevivência

de

forma

rápida

e

sistematizada

(AMERICAN

HEART

ASSOCIATION, 2015), ter conhecimento sobre os ritmos observados em uma
PCR para entender o momento exato da desfibrilação é essencial para
qualquer socorrista, uma vez que, dependendo do ritmo analisado se terá uma
abordagem diferenciada. Nos casos de PCR por Fibrilação Ventricular (FV),
Taquicardia Ventricular sem Pulso (TVSP) faz-se necessário a utilização de um
desfibrilador e nos casos de PCR por Assistolia e Atividade Elétrica sem Pulso,
deve-se manter as compressões cardíacas (AEHLERT, 2017).
2.1.1 Fibrilação Ventricular
A FV é um ritmo caótico iniciado nos ventrículos com contrações
descoordenadas do miocárdio e sem condução elétrica (AEHLERT, 2017). É o
ritmo mais comum nos dois minutos iniciais de uma PCR em adultos e, em
caso que o SBV não seja prestado corretamente, seguindo todos os passos
para uma RCP de qualidade, o paciente evolui para assistolia (PAZIN-FILHO,
et al., 2003).
FIGURA 1 – Imagem de eletrocardiograma correspondente a fibrilação ventricular

FONTE: VIEIRA; TIMMERMAN, 1996
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2.1.2 Taquicardia Ventricular Sem Pulso
A Taquicardia Ventricular Sem Pulso (TVSP) é um ritmo cardíaco que
tem início nos ventrículos com frequência cardíaca maior que 100 batimentos
por minuto (BPM), ocorre com a presença ou ausência de pulso. Em casos em
que o pulso arterial não é palpável, considera-se parada cardíaca (AEHLERT,
2017).
FIGURA 2 – Imagem de eletrocardiograma correspondente a taquicardia
ventricular sem pulso

FONTE: VIEIRA; TIMMERMAN, 1996

2.1.3 Atividade Elétrica Sem Pulso
A AESP é uma situação clínica, o seu diagnóstico é feito ao analisar o
monitor cardíaco e notar ritmo organizado, mas com o paciente sem responder
aos estímulos verbais e táteis, sem movimentos respiratórios e sem pulso.
Apenas após a identificação e correção da causa do problema o paciente pode
ter o retorno de sua circulação sanguínea (PAZIN-FILHO et al., 2003).
FIGURA 3 – Imagem de eletrocardiograma correspondente a atividade
elétrica sem pulso

FONTE: VIEIRA; TIMMERMAN, 1996
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2.1.4 Assistolia
Assistolia tem como definição a cessação da atividade elétrica do
músculo cardíaco, considerada situação terminal. Assim como a AESP, o uso
do desfibrilador não é indicado (PAZIN-FILHO et al., 2003).
FIGURA 4 – Imagem de eletrocardiograma correspondente a assistolia

FONTE: VIEIRA; TIMMERMAN, 1996

2.2 CADEIA DE SOBREVIVÊNCIA EM PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA
EXTRA-HOSPITALAR PARA LEIGOS
Segundo a American Heart Association (AHA) (2020), é necessário usar
uma cadeia de sobrevivência para PCR no hospital e outra para PCREH. Em
uma PCREH a comunidade entra como um elo importante na assistência da
vítima. O socorrista leigo precisa fazer os três primeiros pilares do SBV:
Reconhecimento e acionamento do serviço de emergência, RCP imediata com
alta qualidade e desfibrilação rápida. Os outros três pilares: Ressuscitação
avançada, Cuidados pós PCR e Recuperação são realizados após a chegada
do serviço médico de emergência.
Pesquisas relacionadas ao tema de RCP garantem que os elos mais
importantes na cadeia de sobrevivência são os primeiros, o reconhecimento da
parada cardíaca e o início precoce da RCP. Como a maioria dos eventos fora
do ambiente hospitalar ocorrem na presença de espectadores leigos, logo,
esses socorristas leigos atuam de forma diferencial no que se refere ao
primeiro atendimento da vítima (BRADY; MATTU; SLOVIS, 2019).
2.2.1 Reconhecimento de parada cardiorrespiratória
Antes de prestar qualquer atendimento, é necessário atentar-se para a
segurança do local, tanto para o socorrista quanto para a vítima (BERNOCHE
et al., 2019). Após a verificação de inconsciência da vítima é necessário
analisar a presença do pulso carotídeo e dos de movimentos respiratórios.
Essa mesma atualização cita que em caso de atendimento feito por
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profissional, é indicado verificar o pulso e a respiração ao mesmo tempo por
menos de 10 segundos. Em caso de atendimento por pessoa leiga, deve ser
feito apenas a análise dos movimentos do tórax que indicam a presença ou
ausência de respiração (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2015). Caso o
paciente esteja com movimentos respiratórios do tipo “gasping”, chamado de
respiração agônica, deve ser considerada ausência de respiração (TALLO et
al., 2012). Uma demora para tentar determinar se a vítima tem pulso ou não,
gera um risco maior do que o prejuízo causado pelas compressões que
poderiam ser dispensáveis (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2020).
Nos casos que o socorrista leigo esteja sozinho, deve acionar o serviço
de emergência antes de começar a RCP, caso tenha mais pessoas na cena, o
socorrista líder deve pedir para uma dessas pessoas acionarem o serviço de
emergência e a outra buscar o desfibrilador externo automático (DEA)
(AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2015).
2.2.2 Reanimação cardiopulmonar
Desde as primeiras civilizações a morte foi interpretada como uma
situação inflexível e qualquer tentativa de ressuscitação era considerada insulto
a divindade ou a religião. Essas crenças duraram até meados do século XVIII,
momento no qual a humanidade passou a crer na possibilidade da realização
de manobras com o intuito de restabelecer a circulação sanguínea
(GUIMARÃES et al., 2009).
O médico Peter Josef Safar é conhecido como o pai do suporte básico
de vida. Em um de seus experimentos usou uma técnica antiga chamada de
“beijo da vida”, também conhecida como reanimação boca a boca, mas que
estava esquecida pela literatura da época. Ele percebeu que ao inclinar a
cabeça da vítima para trás e projetar o queixo para frente e aplicar respirações
boca a boca, era mais eficaz do que realizar as compressões e elevar os
braços, técnica padrão da época (LENZER, 2003).
A RCP pode ser apontada como uma das maiores transformações do
que é considerada a medicina moderna. A realização dessa manobra tem
como proposta ser uma intervenção temporária para manter o cérebro das
vítimas de PCR recebendo oxigênio (CHEEMA et al., 2019).
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O leigo não treinado deve apenas fornecer compressões torácicas com
frequência de 100 a 120 por minuto, com profundidade de pelo menos 2
polegadas (5 cm), evitando o excesso de profundidade das compressões
superiores a 2,4 polegadas (6 cm) e, permitir o retorno por completo do tórax
da vítima a cada compressão até a chegada do DEA ou de outro socorrista que
tenha treinamento adicional. Em vítima adulta as compressões devem seguir o
ciclo de 30x2, ou seja, trinta compressões torácicas para duas ventilações,
essas ventilações devem ser feitas caso o socorrista seja treinado e tenha um
dispositivo

de

barreira

para

a

sua

segurança

(AMERICAN

HEART

ASSOCIATION, 2015).
2.2.3 Desfibrilador Externo Automático
O DEA é um aparelho que pode ser transportado facilmente para
qualquer lugar. Além disso, ele é apto para reconhecer o ritmo cardíaco,
selecionar a quantidade de energia necessária e descarregar automaticamente
o choque, bastando o socorrista apertar um único botão quando o aparelho
indicar. Quando na cena houver apenas um socorrista, esse deve parar a RCP
para fazer a instalação do DEA, havendo dois ou mais, a interrupção da RCP é
indicada somente após o aviso sonoro do aparelho quando estiver fazendo a
análise do ritmo cardíaco (BERNOCHE et al., 2019).
Existem alguns cuidados que devem ser tomados em relação ao uso do
DEA. No caso de pessoas com grande quantidade de pêlos, esses devem ser
removidos somente no local onde as pás do equipamento ficarão localizadas.
Se a vítima se encontra com a região torácica úmida, é necessário que ocorra
a secagem de forma completa. Caso a pessoa em PCR esteja sobre uma poça
d’água, a sua remoção não é necessária, deve ser feita somente se quem
estiver fazendo o atendimento também tiver contato com a água. Em caso de
pessoas com adesivos de medicamentos na mesma região que deverão ser
aplicadas as pás, o mesmo deverá ser retirado e a região seca. Se o socorrista
souber que a vítima faz uso de marca-passo ou cardioversor desfibrilador
implantável, as pás devem ser realocadas. E sempre que houver indicação da
descarga elétrica, todas as pessoas que estiverem perto da vítima devem se
afastar, inclusive o socorrista (BERNOCHE et al., 2019).
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O Parecer do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo nº
26/2013 salienta que o profissional de enfermagem ou qualquer outro indivíduo
treinado em SBV poderá realizar desfibrilação quando necessário por meio do
DEA (COREN, 2013). De acordo com o Parecer Normativo nº 002/2017 do
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), pelo fato de o DEA ser um
equipamento seguro e de fácil manipulação, não existem restrições de uso
para leigos das profissões de saúde. No entanto, os fabricantes dos aparelhos
orientam que haja treinamento e o operador que irá manusear o DEA tenha
conhecimento para usar o equipamento (COFEN, 2017).
2.3 O LEIGO E A PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA EXTRA-HOSPITALAR
De acordo com o artigo nº 135 do Código Penal Brasileiro: “Deixar de
prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança
abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou
em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da
autoridade pública”, com pena de detenção de um a seis meses, ou multa.
Podendo a pena ser aumentada de metade, se a omissão resultar em lesão
corporal de natureza grave, e triplicada, se resultar em morte (BRASIL, 1940).
Define-se leigo como: "Que não tem conhecimento sobre determinado
assunto;

que

expressa

certa

ignorância

acerca

de

alguma

coisa;

desconhecedor" (DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS). Os trabalhos
realizados sobre o conhecimento da população leiga a respeito do SBV são
escassos na literatura brasileira (CHEHUEN NETO et al., 2016).
Mesmo que as diretrizes da AHA recomendem uma inicialização rápida
de RCP em uma PCR presumida, uma quantidade menor que 40% dos casos
de PCREH em adultos tem alguma manobra de RCP realizada por um leigo,
uma taxa menor ainda, 12% das vítimas foram desfibriladas por um DEA
(AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2020).
O treinamento pode ser por uma combinação de autoaprendizagem e o
ensino realizado por instrutores com o treinamento prático. Outra forma de
ensinar um leigo é por meio da gamificação e de realidade virtual (AMERICAN
HEART ASSOCIATION, 2020).
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2.3.1 O ensino do suporte básico de vida nas escolas
A educação da população leiga consegue fortalecer de modo
considerável a Cadeia de Sobrevivência após uma PCR em ambiente extrahospitalar. O público escolar é conhecido como multiplicador de conhecimento,
o ensino do SBV e do uso do DEA para essa população tem potencial de
atingir todas as outras pessoas. Além disso, os custos para ensinar e treinar as
crianças são baixos, principalmente se estiverem incluídos na grade obrigatória
das escolas (LESJAK; ŠORGO; STRNAD, 2019).
A Organização Mundial de Saúde (OMS), apoiou a iniciativa “Kids Saves
Lives”, proposta que favorece treinamentos e cursos de anuais de RCP em
escolas para crianças de 12 anos ou mais. A motivação é um dos pontos
principais da importância de ensinar crianças, sobretudo porque conseguem
aprender rapidamente. Outro fator considerável é que quanto mais cedo a
criança for ensinada e, de acordo com a sua faixa etária, mais sustentável será
o seu conhecimento e consequentemente mais fácil de repassar o que foi
aprendido (LESJAK; ŠORGO; STRNAD, 2019). O ensino e treinamento de
RCP para crianças irá gerar um aumento de possíveis socorristas leigos
treinados nas comunidades onde vivem (AMERICAN HEART ASSOCIATION,
2020).

2.3.2 Treinamento de socorristas leigos
A Cruz Vermelha foi criada por Henry Dunant em 1863, desde o seu
início teve como princípio a neutralidade e atividades humanitárias. No Brasil,
teve como ponto de partida o ano de 1908 e desde 1910 começou a formação
de recursos humanos em enfermagem e destaca-se com o ensino de primeiros
socorros para leigos (MECONE; FREITAS; BONINI, 2015).
O treinamento de leigos pode ser feito por uma conciliação entre
autoaprendizagem e o ensino ministrado por instrutores com aulas práticas.
Caso não haja um curso ou treinamento conduzido por instrutor, o chamado
treinamento autodirigido é uma recomendação aceita para socorristas leigos,
aulas por meio de vídeos podem direcionar ainda mais o aprendizado. Com
mais pessoas treinadas, existe uma maior chance de uma delas presenciar um
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caso de PCREH e realizar a RCP de qualidade (AMERICAN HEART
ASSOCIATION, 2020).
O termo “simulação in situ” diz respeito aos treinamentos feitos em locais
reais e mais propícios para o atendimento de uma vítima. É recomendável que
sempre que possível tenham treinamentos sobre RCP nessas condições. A
literatura atual comprova que a atuação in situ proporciona uma vivência
diferente dos treinamentos convencionais e trazem resultados positivos para a
aprendizagem (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2020).
O uso da tecnologia é um ponto relevante e atual para o ensino e
aprendizado do SBV. Estudos demonstram que a gamificação e a realidade
virtual podem gerar vantagens para os participantes como uma melhora na
aquisição de conhecimento, conservação de conhecimentos anteriores e
aptidão em RCP (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2020).

2.3.3 Debriefings para socorristas
O debriefing é um método utilizado para aprendizado coletivo, reflexão e
discussão após eventos clínicos, é uma situação feita no intuito de melhorar as
intervenções futuras da equipe de reanimação. Os debriefings são definidos de
acordo com o tempo inicial do evento. Sendo o debriefing “quente” o que ocorre
nas primeiras horas ou minutos após a situação e o debriefing “frio” o que
sucede dias ou semanas. Quanto mais rápido esta análise ocorrer, mais
oportunidades para partilhar respostas emocionais, debater o atendimento de
emergência e alcançar melhorias futuras serão possíveis (WOLFE et al.,
2020).
Além do debriefing, encaminhar para acompanhamento psicológico os
socorristas leigos que participaram do atendimento a uma PCR pode ser
benéfico para o amparo da saúde mental dessas pessoas. Alguns sinais como
estresse pós-traumático ou ansiedade podem surgir caso o leigo escolha
executar

ou

não

o

ASSOCIATION, 2020).

SBV

quando

necessário

(AMERICAN

HEART
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3 METODOLOGIA
3.1 TIPO DE ESTUDO
Trata-se de revisão bibliográfica sistemática, do tipo integrativa por esta
viabilizar a sistematização do conhecimento científico aproximando aquele que
pesquisa da problemática que deseja avaliar, traçando a evolução do tema ao
longo do tempo e, com isso, visualizando possíveis oportunidades de pesquisa
(CUNHA; ALVES; CUNHA, 2014).
Foram seguidas as seis etapas intrínsecas a este método: Identificação
do tema e seleção da questão norteadora, Estabelecimentos dos critérios de
inclusão

e

exclusão,

Identificação

dos

estudos

pré-selecionados

e

selecionados, Categorização dos estudos selecionados, Análise e interpretação
dos resultados e Apresentação da síntese do conhecimento.
A revisão integrativa foi desenvolvida previamente com a identificação
do tema de pesquisa que é a “atuação do leigo na parada cardiorrespiratória
extra-hospitalar”. Posteriormente, foram definidos os problemas de pesquisa,
sendo estes o impacto da atuação em relação ao melhor prognóstico em
relação ao evento de PCR e a atuação inicial deste indivíduo em uma situação
de emergência. A partir dessa definição, elaborou-se a questão norteadora do
estudo pautada na estratégia PICo, que apresenta como questão para a sua
formulação o prognóstico ou predição, em que o “P” aponta a população,
paciente (idade, raça, status, de saúde) ou problema, o “I” demonstra o
interesse e o “Co” contexto
Diante do exposto, as questões norteadoras deste estudo, foram
pautadas na estratégia PICo, sendo esta: De que forma deverá ser a atuação
do leigo em caso de Parada Cardiorrespiratória em ambiente extra-hospitalar?
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Figura 5 – Diagrama ilustrativo do processo de elaboração da questão norteadora

P
I
Co

• Atuação do leigo
• Parada cardiorrespiratória
• Ambiente pré-hospitalar

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

A figura 5 acima mostra todo o processo de elaboração da questão
norteadora da pesquisa.

3.2 FONTE DE DADOS
Para a realização da pesquisa foi utilizada a Biblioteca Virtual de Saúde
e suas respectivas bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online (Medline), Bases de Dados da Enfermagem (BDENF) e a
Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), foi
consultado também a Scientific Electronic Library Online (SciELO), e com o
intuito de localizar o maior quantitativo de publicações também foi utilizado
Literatura Cinzenta com busca no Google Acadêmico. O período de realização
das buscas ocorreu de janeiro até final de agosto de 2021.

3.3 COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS
Para a realização das buscas foram utilizados os descritores
cadastrados no Portal de Descritores das Ciências da Saúde (DeCS): “parada
cardíaca”, “parada cardíaca extra-hospitalar”, “cardioversão elétrica” e os seus
equivalentes nos idiomas inglês e espanhol. A palavra “leigo” foi utilizada de
forma separada, na qualidade de palavra-chave, por não se encontrar
cadastrada no DeCS até a realização do trabalho e cruzada com os termos
“parada cardiorrespiratória” e “desfibrilador” para adequação das produções
encontradas a temática da pesquisa, utilizando o operador Booleano “and”.
Como critérios de inclusão: artigos disponibilizados na íntegra, nas
bases de dados selecionadas, que apresentam aderência à temática nos
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idiomas português, espanhol e inglês, publicados entre os anos de 2015 e
2020, com vistas a identificar as evidências da temática em questão publicada
nos últimos 05 (cinco) anos, visto que o Guideline referente às diretrizes da
RCP foram revistos em 2015 e 2020.
Foram excluídos estudos sem disponibilidade do texto completo e que
não são compatíveis no contexto da temática a ser abordada, bem como,
estudos cujo o link de acesso no momento da coleta encontra-se indisponível.
Para incluir os estudos, foi realizada a leitura dos títulos e resumos de cada
publicação para averiguar harmonia com a pergunta norteadora. Se ocorreu
algum tipo de dúvida no que se refere à inclusão ou exclusão de estudo, foi
realizada a leitura na íntegra para diminuir o risco de prejuízo ao perder
publicações relevantes para o estudo.
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4 RESULTADOS
Com base na estratégia de busca pode-se evidenciar o número de
produções associadas a temática conforme descrito no fluxograma abaixo:

Inclusão

Elegibilidade

Triagem

Identificação

Figura 6: Flugrama ilustrativo do caminhar metodológico para a identificação dos estudos préselecionados e seleção dos estudos a serem incluídos na revisão.

Estudos identificados por meio da busca bibliográfica na
base de dados
MEDLINE: Parada Cardíaca and Parada Cardíaca ExtraHospitalar and Cardioversão Elétrica (n= 429);
BDENF: Parada Cardíaca and Parada Cardíaca ExtraHospitalar and Cardioversão Elétrica (n= 0);
LILACS: Parada Cardíaca and Parada Cardíaca ExtraHospitalar and Cardioversão Elétrica (n= 7);
Scielo: Parada Cardíaca and Parada Cardíaca ExtraHospitalar and Cardioversão Elétrica (n= 1);
Google Acadêmico: Leigo and Parada Cardiorrespiratória
and Desfibrilador (n= 596)
(Total: n= 1.033)

Estudos rastreados: Disponibilizados
na íntegra, escritos na língua
portuguesa, inglesa e espanhola,
publicados entre 2015 e 2020:
MEDLINE: (n= 281)
BDENF: (n= 0)
LILACS: (n= 3)
Scielo: (n= 0)
Google Acadêmico: (n= 291)
(Total: n= 575)

Estudos em texto completo avaliados
para elegibilidade: Verificação de
critérios de inclusão:
MEDLINE: (n= 30)
BDENF: (n= 0)
LILACS: (n= 0)
Scielo: (n= 0)
Google Acadêmico: (n= 4)
(Total: n= 34)

Amostra final: Estudos incluídos na
síntese que abordam a atuação do leigo
na parada cardiorrespiratória extrahospitalar
(n= 17)

1ª Exclusão: Estudos excluídos a
partir da leitura do título e resumo.
Critério: Publicações no formato de
teses e dissertações, estudos em
desacordo com a temática de
pesquisa ou em duplicidade.
(Nº de estudos excluídos: n= 541)

2ª Exclusão: Realizada a partir da
leitura do estudo completo: Estudos
excluídos por não responderem aos
questionamentos.
(Nº de estudos excluídos: n= 17)
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A Figura 6 exposta acima ilustra o caminhar metodológico para a
identificação dos estudos pré-selecionados e seleção dos estudos a serem
incluídos na revisão.
A análise dos dados ocorreu de forma criteriosa, mediante a relação das
temáticas abordadas pelos artigos selecionados, uma vez que, o objetivo deste
estudo se propõe discutir a atuação do socorrista leigo em caso de parada
cardiorrespiratória em ambiente extra-hospitalar. Diante do exposto, os dados
extraídos foram descritos e organizados em um quadro com informações
referentes a: Número da publicação; Título do artigo; Os autores das
publicações; O nome do periódico e a data; Base de dados; País e Idioma e os
Principais achados da pesquisa, conforme descrito no quadro 1.
Quadro 1: Estudos incluídos na Revisão Integrativa da Literatura
Nº

1

2

Título

Autores

Periódico/
Data

Base de
dados

País/
Idioma

Publicaccess
defibrillatio
n and
neurologic
al
outcomes
in patients
with outof-hospital
cardiac
arrest in
Japan: a
population
-based
cohort
study

NAKASHIMA,
T.; NOGUCHI,
T.; TAHARA, Y.
et al.

The Lancet,
Dec, 2019

MEDLINE

Japão/
Inglês

Motivation
,
challenges
and
realities of
volunteer
community
cardiac
arrest
response:
a
qualitative
study of
‘lay’
community
first

BARRY, T.;
GUERIN, S.;
BURY, G.

The BMJ,
Jun, 2019

MEDLINE

Irlanda/
Inglês

Principais
Achados
O estudo conclui
que as pessoas
que tiveram uma
PCREH e
obtiveram
desfibrilação
antes da
chegada do
serviço de
emergência
obtiveram um
prognóstico
neurológico
melhor do que
as vítimas que
não tiveram o
atendimento
precoce
realizado.
A implantação
de um serviço de
atendimento
realizado por
atendentes
leigos locais de
uma comunidade
é um alicerce
para a realização
da RCP e da
desfibrilação
precoce e de
qualidade antes
da chegada do
serviço de
emergência,
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responder
s

3

4

The
associatio
n between
public
access
defibrillatio
n and
outcome
in
witnessed
out-ofhospital
cardiac
arrest with
shockable
rhythm

KIYOHARA, K.;
NISHIYAMA,
C.; KITAMURA,
T. et al.

Resuscitati
on, May,
2019

MEDLINE

Japão/
Inglês

Drone
delivery of
an
automated
external
defibrillato
r - a mixed
method
simulation
study of
bystander
experienc
e

SANFRIDSSO
N, J.;
SPARREVIK,
J.;
HOLLENBERG,
J.; et al.

Scandinavi
an Journal
of Trauma,
Resuscitati
on and
Emergency
Medicine,
Apr, 2019

MEDLINE

Suécia/
Inglês

podendo gerar
maiores taxas de
sobrevivências.
É importante no
atendimento de
uma pessoa em
PCR conseguir
diminuir o
intervalo entre o
reconhecimento
do colapso até a
aplicação do
choque. O
estudo japonês
constata que
obtém um
resultado
favorável quem
recebe
desfibrilação
precoce por um
espectador ao
presenciar uma
PCREH.
Também relata
que a proporção
de quem recebe
o choque em
locais públicos
ainda é baixa.
Estudo de
simulação sueco
realizado com
idosos sobre o
uso de drone
para entregar um
DEA e um
aparelho que
oferece vídeo
chamada para
auxiliar no
atendimento de
uma PCREH em
um domicílio. Foi
descoberto que
fazia sentido o
uso dessa
tecnologia para o
primeiro
atendimento
antes da
chegada do
serviço de
emergência e o
grupo de estudo
percebeu a
entrega do DEA
pelo drone como
sendo segura e
viável.
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5

6

Automate
d external
defibrillato
r use in
out-ofhospital
cardiac
arrest:
Current
limitations
and
solutions

DELHOMME,
C.; NJEIM, M.;
VARLET, E. et
al.

Archives of
Cardiovasc
ular
Diseases,
Nov, 2018

MEDLINE

França/
Inglês

Out-ofhospital
cardiac
arrest
survival in
internation
al airports

MASTERSON,
S.; McNALLY,
B.; CULLINAN,
J. et al.

Resuscitati
on, Mar,
2018

MEDLINE

Suécia/
Inglês

Resultados de
antes e depois
da
implementação
do DEA reflete
um aumento na
sobrevida na alta
hospitalar de
4,3% antes da
instalação do
DEA de acesso
público para
27% após a
implantação
desse sistema. É
preciso melhorar
a capacidade de
um transeunte
em reconhecer
uma PCREH, ter
consciência da
importância do
início rápido da
RCP e da
desfibrilação
logo que o DEA
estiver
disponível no
local.
A ocorrência de
PCREH em
aeroportos
internacionais é
relativamente
alta e a chance
de um desfecho
positivo é maior
do que na
maioria dos
locais onde esse
evento acontece.
O estudo
demonstrou que
em 59% dos
casos o
espectador
realizou o
choque, sendo
que 42% dos
pacientes
estavam em um
ritmo chocável
no momento e
um terço das
vítimas
sobreviveram.
Sugerindo a
importância da
disponibilização
de DEA de
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7

8

Outcomes
after
sudden
cardiac
arrest in
sports
centres
with and
without
on-site
external
defibrillato
rs

ASCHIERI, D.;
PENELA, D.;
PELIZZONI, V.;
et al.

Heart,
Feb, 2018

MEDLINE

Itália/
Inglês

Out-ofhospital
cardiac
arrest:
Probability
of

SONDERGAAR
D, K. B.;
HANSEN, S.M.;
PALLISGAARD
, J.L. et al.

Resuscitati
on, Nov,
2017

MEDLINE

Dinamar
ca/
Inglês

acesso público
em locais
estrategicamente
apropriados
como um
aeroporto
internacional.
O estudo avalia
os resultados da
utilização ou não
do DEA em
centros
esportivos. Entre
1999 e 2014
ocorreram 26
casos de PCR,
sendo 58% em
locais onde o
DEA era
disponibilizado,
nesses centros
esportivos a taxa
de sobrevivência
com estado
neurológico
intacto foi de
93%, já em
ambientes sem o
DEA disponível,
a taxa de
sobrevivência foi
de 9% durante o
período. Logo, a
presença do
aparelho de
choque está
associada à
maior taxa de
sobrevivência, é
preciso
implementar e
difundir
programas
educacionais
para a
população leiga
ter conhecimento
sobre a PCR e
saber realizar o
atendimento
antes da
chegada do
serviço médico
de emergência.
Apesar das
recomendações
da American
Heart
Association e da
European
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bystander
defibrillatio
n relative
to
distance
to nearest
automated
external
defibrillato
r

9

Quality of
bystander
cardiopul
monary
resuscitati
on during
real-life
out-ofhospital
cardiac
arrest

GYLLENBORG,
T.;
GRANFELDT,
A.; LIPPERT, F.
et al.

Resuscitati
on, Sep,
2017

MEDLINE

Dinamar
ca/
Inglês

Resuscittation
sobre a
importância da
disponibilização
de DEA em
locais de acesso
público, e a
grande
aderência
dessas
recomendações
pelos países,
apenas 2-4%
das vítimas
foram
desfibriladas por
um transeunte.
O trabalho cita
alguns desses
empecilhos
como a grande
distância entre
um DEA e a
vítima, a
diferença de
uma PCREH em
uma residência e
em uma via
pública, locais
que
disponibilizam
DEA fechados e
o
desconheciment
o da população
para usar o
aparelho.
Estudo realizado
na Dinamarca
para analisar a
qualidade da
ressuscitação
cardiopulmonar
por espectador
durante uma
PCREH, o DEA
utilizado fornecia
um auxílio
sonoro para a
melhoria do
socorro. Foram
selecionados
136 casos para
avaliar a taxa de
compressão,
profundidade da
compressão,
fração de
compressão e
compressões
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Minnesota
Heart Safe
Communiti
es: Are
community
-based
initiatives
increasing
preambulanc
e CPR
and AED
use?

BOLAND, L. L;
FORMANEK,
M.B.;
HARKINS, K.K.
et al.

Resuscitati
on,
Jul, 2017

MEDLINE

EUA/
Inglês

Cardiopul
monary
resuscitati
on by
trained
responder
s versus
lay
persons
and

PARK, Y. M.;
SHIN, S.D.;
LEE, Y. J. et al.

Resuscitati
on, Jun,
2017

MEDLINE

Coréia
do Sul/
Inglês

aplicadas. Foi
constatado que
os parâmetros
das
compressões
com o feedback
de áudio do DEA
estavam dentro
do que prega as
diretrizes. O
ponto negativo é
que as pausas
para o choque
foram mais
longas do que o
recomendado
pelas diretrizes.
O programa
Minnesota Heart
Safe
Communities foi
criado para
incentivar e
conscientizar a
população sobre
o atendimento
de uma PCREH.
Antes da criação
do programa,
83% das vítimas
receberam RCP
e o uso do DEA
foi de 63% antes
da chegada do
serviço médico
de emergência.
Após a criação
do programa, o
número de RCP
aumentou para
95% e o uso do
DEA foi de 77%.
Os aumentos
foram atribuídos
a melhoria das
intervenções
antes da
chegada dos
profissionais de
saúde.
O estudo foi
caracterizado na
divisão em um
grupo específico
da população
que tem a maior
chance de
testemunhar
uma PCREH
como bombeiros,
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of out-ofhospital
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arrest: A
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observatio
nal study
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Automate
d external
defibrillato
r and
operator
performan
ce in outof-hospital
cardiac
arrest

ZIJLSTRA, J.
A.; BEKKERS,
L.E.;
HULLEMAN,
M.; et al.

Resuscitati
on, May,
2017

MEDLINE

Holanda/
Inglês

policiais,
motoristas de
transporte
público,
professores,
instrutores
esportivos e
salva-vidas, o
outro grupo é
formado pela
comunidade
leiga em geral.
Foram
analisados 6,475
eventos de
PCREH e o
grupo com as
pessoas mais
prováveis em
presenciar esse
evento
testemunharam
uma baixa
incidência de
PCREH. No
entanto, ao
comparar com o
grupo de leigos,
obtiveram taxas
mais elevadas
de realização de
RCP e
desfibrilação, o
que resultou em
melhores
resultados.
Estudo holandês
analisa o uso do
DEA e o
desempenho do
operador em
uma PCREH.
Foram incluídos
3.310 casos,
sendo 33% deles
indicado o
choque pelo
aparelho. O DEA
aconselhou
choque de forma
incorreta 44 de
1091 casos,
quinze dos
casos foram
referentes ao
erro do aparelho
e 28 foram
causados por
erros do
operador. O
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Bystander
Defibrillati
on for Outof-Hospital
Cardiac
Arrest in
Public vs
Residentia
l Locations

HANSEN, S.
M.; HANSEN,
C.M.; FOLKE,
F. et al.

JAMA
Cardiology,
Mar, 2017

MEDLINE

Dinamar
ca/
Inglês

dispositivo deu
incorretamente
um conselho de
não choque em
26 de 2219
casos, 20 foram
problemas do
aparelho e 6
erros do
operador. Em 59
vezes o DEA
autorizou o
choque e o
operador não
prosseguiu. Em
95% das vezes o
choque foi
executado
corretamente.
A American
Heart
Association e o
European
Resuscitation
Council
recomendam a
ampla
distribuição do
DEA em muitos
países. Foram
incluídos no
estudo 18.688
pacientes que
tiveram um mal
súbito entre
2001 e 2012,
sendo 67,8%
homens e 32,2%
mulheres, 4.783
casos de
PCREH ocorrem
em ambientes
públicos e
13.905 em locais
residenciais. A
desfibrilação em
locais públicos
aumentou de
1,2% para
15,3%, em locais
residenciais
permaneceu
inalterada em
torno de 1,3%. A
sobrevida em 30
dias aumentou
de 8,3% para
57,5% em local
público. Nos
locais
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Publicaccess
AED pad
application
and
outcomes
for out-ofhospital
cardiac
arrests in
Osaka,
Japan

KIYOHARA, K.;
KITAMURA, T.;
SAKAI, T. et al.

Resuscitati
on, Jun,
2016

MEDLINE

Japão/
Inglês

A text
message
alert
system for
trained
volunteers
improves

PIJLS, R. W.
M.;
NELEMANS,
P.J.; RAHEL,
B.M. et al.

Resuscitati
on, Jun,
2016

MEDLINE

Holanda/
Inglês

residenciais
aumentou de
0,0% para 25%
no decorrer dos
anos.
Disponibilizar o
aparelho, educar
os leigos sobre a
RCP e um
aumento da
desfibrilação
foram indicativos
para um melhor
prognóstico de
sobrevida das
vítimas.
Dados do estudo
realizado em
Osaka, Japão,
indica que a
maioria dos
casos (83%) de
PCREH ocorrem
em residências,
no entanto, o
uso do aparelho
para
desfibrilação foi
relativamente
baixo. Foram
utilizados com
mais frequência
em locais
públicos como
centros
esportivos,
aeroportos e
estações
ferroviárias. Os
resultados
sugerem um
desfecho
favorável no
quadro clínico
das vítimas que
foram
desfibriladas,
mas o acesso
público, o uso do
equipamento e o
conhecimento da
população ainda
são insuficientes.
Um sistema de
mensagem
alertando
voluntários
treinados sobre
possíveis
PCREH em sua
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The role of
bystander
s, first
responder
s, and
emergenc
y medical
service
providers
in timely
defibrillatio
n and
related
outcomes
after outof-hospital
cardiac
arrest:
Results
from a
statewide
registry

HANSEN, C.
M.;
KRAGHOLM,
K.; GRANGER,
C.B. et al.

Resuscitati
on, Sep,
2015

MEDLINE

EUA/
Inglês

vizinhança foi
implementado na
Holanda. A
população total
do estudo foi de
422 paradas
cardíacas
presumidas. Em
69% dos casos
ao menos um
voluntário foi até
o local da
emergência, em
31% dos casos o
voluntário não
apareceu. O
sistema de
mensagem de
texto
demonstrou ser
eficaz para o
aumento da taxa
de sobrevida
após uma
PCREH.
O trabalho faz
uma
comparação
entre o
atendimento de
uma PCREH por
espectadores,
primeiros
respondentes e
profissionais do
serviço de
saúde. Um total
de 33,5% de
todos os
pacientes que
tiveram uma
parada cardíaca
foram
desfibrilados
antes da
chegada do
serviço médico
de emergência,
sendo que a
minoria foi
realizada em até
5 minutos. Essa
desfibrilação foi
realizada apenas
6,7% das vezes
por um
espectador. Em
relação ao
tempo, a média
geral até a
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Public
Access
Defibrillati
on: Great
benefit
and
potential
but
infrequentl
y used

AGERSKOV,
M. NIELSEN, A,
M.; HANSEN,
C. M, et al.

Resuscitati
on, Jul,
2015

MEDLINE

Dinamar
ca/
Inglês

desfibrilação foi
de 11,5 minutos,
sendo a
desfibrilação
realizada pelo
espectador a
mais precoce,
7,5 minutos. No
contexto geral,
os espectadores
iniciaram a RCP
em mais da
metade dos
casos, porém
apenas a minoria
desfibrilou.
Estudo que
analisa 521
tentativas de
ressuscitação,
sendo que
apenas 3% foi
utilizado um
DEA, o trabalho
retrata a
importância da
desfibrilação de
acesso púbico e
evidencia o uso
raro do
dispositivo. Um
DEA era
localizado dentro
de 100 metros
de uma parada
cardíaca em
23,4% dos
casos, em 13
oportunidades o
aparelho estava
a mais de 100
metros do
ocorrido. A
sobrevida de 30
dias foi melhor
para quem
obteve uma
desfibrilação
realizada antes
da chegada do
serviço médico
de emergência
no local.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

A seguir, é possível analisar no Gráfico 1 as distribuições dos artigos
eleitos de acordo com o ano de publicação. Foram: (n=0; 0%) no ano de 2020;
(n=4; 23.52%) no ano de 2019; (n=3; 17,64%) no ano de 2018; (n=6; 35.28%)
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no ano de 2017; (n=2; 11.76%) no ano de 2016 e (n=2; 11.76%) no ano de
2015.
Gráfico 1 – Ano da publicação dos Artigos incluídos

Ano da Publicação
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Em relação aos periódicos selecionados, o Gráfico 2 apresenta: (n=11;
64,68%) são do Jornal Resuscitation; (n=1; 5.88%) da Revista The Lancet;
(n=1; 5.88%) da The BMJ; (n=1; 5.88%) da Archives of Cardiovascular
Diseases; (n=1; 5.88%) da Revista Heart; (n=1; 5.88%) da JAMA Cardiology e
(n=1; 5.88%) da Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and
Emergency Medicine.
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Gráfico 2 – Periódicos incluídos

Periódicos

Resuscitation
The Lancet
The BMJ
Archives of Cardiovascular Diseases
Heart
JAMA Cardiology
Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Sobre o idioma das publicações, (n=17; 100%) dos artigos selecionados
foram publicados em inglês, de acordo com o Gráfico 3.
Gráfico 3 – Idioma dos artigos incluídos

Idioma

Inglês

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.
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No Gráfico 4 é possível observar os continentes de origem das
pesquisas realizadas, (n=11; 64,7%) na Europa, sendo (n=4; 36,4%) na
Dinamarca, (n=2; 18,2%) na Suécia, (n=2; 18,2%) na Holanda, (n=1; 9,1%) na
Irlanda, (n=1; 9,1%) na França e (n=1; 9,1%) das publicações da Europa foram
realizadas na Itália (Gráfico 5). Na Ásia foram realizadas (n=4; 23,5%) das
pesquisas, no qual (n=3; 75%) no Japão e (n=1; 25%) foram executadas na
Coréia do Sul (Gráfico 6). A América realizou (n=2; 11,8%) dos trabalhos,
sendo (n=2; 100%) das publicações feitas nos Estados Unidos da América
(Gráfico 7).
Gráfico 4 – Continentes das publicações incluídas
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021.
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Gráfico 5 – Publicações da Europa
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Holanda
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Gráfico 6 – Publicações da Ásia

Países da Ásia

Japão

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.
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46
Gráfico 7 – Publicações da América

Países da América

EUA

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Segundo o quadro 1, foi possível classificar os artigos apontados de
acordo com as temáticas pesquisadas pelos autores, surgindo assim três eixos
temáticos para serem discutidos: (1) Atuação do socorrista leigo na parada
cardiorrespiratória em ambiente extra-hospitalar, (2) A importância e os
desafios da disponibilização do Desfibrilador Externo Automático de acesso
público, (3) O uso da tecnologia para atendimento e treinamento de uma
parada cardiorrespiratória.

47

5 DISCUSSÃO
5.1
ATUAÇÃO
DO
SOCORRISTA
LEIGO
NA
CARDIORRESPIRATÓRIA EM AMBIENTE EXTRA-HOSPITALAR

PARADA

É esperado que uma pessoa comum presencie frequentemente mais
episódios de parada cardiorrespiratória em locais fora de hospitais do que um
profissional de saúde (PARK et al., 2017). Em ambientes onde socorristas
leigos treinados conseguem alcançar velozmente uma vítima, são maiores as
taxas de sobrevida após o acontecimento (SONDERGAARD et al., 2018). O
que pode motivar um leigo a socorrer outra pessoa é algum tipo de experiência
anterior, como sentir-se preparado, alguma doença na família ou até mesmo
uma forma de retribuir esses saberes apreendidos para a comunidade onde
vive (BARRY; GUERIN; BURY, 2019).
No estudo de Hansen et al. (2015), poucos pacientes obtiveram
desfibrilação precoce após o reconhecimento da parada cardiorrespiratória, o
qual considera-se o momento de maior benefício do choque. Mesmo com
transeuntes iniciando a ressuscitação cardiopulmonar, apenas em 10% do
tempo eles realizaram a desfibrilação. Já Boland et al., (2017) cita que nos
Estados Unidos a maioria das pessoas que sofrem um mal súbito em vias
públicas tem uma probabilidade pequena de receber uma RCP, em relação ao
uso do DEA, o seu uso concomitantemente com a RCP ocorre em apenas 10%
dos atendimentos realizados por leigos.
Em lugares onde geralmente se tenha um quantitativo maior que 1.500
transeuntes por dia como por exemplos: aeroporto; estágio de futebol;
shoppings; praias e etc. no qual há pessoas com vários tipos de formações e
costumes, é esperado numa sociedade onde se prima pela utilização dos
primeiros socorros por leigos que seja encurtado o momento desde a parada
cardiorrespiratória e o primeiro atendimento a uma vítima. Corroborando com
estas suposições Masterson et al., (2018) elaborou uma pesquisa em 70
aeroportos internacionais localizados em 9 países e obteve que 32% de todos
os pacientes atendidos sobreviveram e tiveram alta hospitalar. Além disso, cita
que há uma pequena diferença probabilística de sobrevivência em vítimas
testemunhadas por espectadores ou pelo serviço médico de emergência, o que
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realmente importa é a rápida desfibrilação, independentemente de quem a
realizar.
Outro fator que influencia de forma negativa os primeiros socorros e
consequentemente a desfibrilação precoce são eventos que acontecem em
domicílios. Um estudo nacional realizado na Dinamarca constatou que houve
um aumento no uso do DEA de 1,2% em 2001 para 15,3% em 2012 quando a
PCR acontecia em ambiente público, já em locais residenciais, a desfibrilação
por um espectador permaneceu inalterada (HANSEN et al., 2017). Os estudos
de Park et al., (2017) corrobora com Hansen e seus colaboradores sobre as
taxas muito baixas de desfibrilação em áreas privadas, aponta ainda que os
porteiros são potenciais candidatos para realizar cursos e treinamentos para
serem os principais socorristas em locais privados.
Apesar da grande importância de o leigo prestar o primeiro socorro em
uma vítima de PCR antes da chegada do serviço médico de emergência,
muitas das vezes esse atendimento não é realizado. Acredita-se que, a não
atuação deste indivíduo leigo em um caso de PCR seja por falta de qualificação
em um primeiro momento (cursos de primeiros socorros), em segundo, pode-se
pensar no despreparo psicológico até desconhecimento de quais manobras
deverão ser feitas. E, a cada minuto sem nenhum atendimento correto, o
prognóstico de sobrevida da vítima diminui drasticamente.
Vale ressaltar, uma manobra realizada sem um aparato técnico-científico
ao invés de ajudar a vítima a sair deste evento de PCR, pode contribuir para
outras situações o qual o prognóstico pode ser desfavorável. Tais situações
aqui no Brasil, podem ser evidenciadas durante as Olimpíadas de 2016 onde
vários

vídeos

foram

compartilhados

nas

redes

sociais

de

pessoas

despreparadas realizando manobras que não condizem o que é preconizado
pelas associações médicas de emergência.

5.2 A IMPORTÂNCIA E OS DESAFIOS DA DISPONIBILIZAÇÃO DO
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DE ACESSO PÚBLICO
A desfibrilação precoce é um fator determinante para obtenção de uma
probabilidade maior de sobrevivência de uma pessoa após uma PCR. No
Japão, os DEAs de acesso público foram autorizados pela justiça em julho de
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2004, em consequência a isso, os casos no qual a vítima obteve um
prognóstico neurológico positivo aumentou (NAKASHIMA et al., 2019). A
França autorizou em 2007 o uso do DEA por visitantes, mesmo que não
tivessem treinamento. No entanto, a taxa de desfibrilação em Paris continua
baixa, menos de 2% das vítimas tem o choque realizado, esse percentual
aumenta para 4% quando referente a todo o país (DELHOMME, et al., 2019).
O estudo de Kiyohara et al., (2019) foi realizado com um total de 8.126
pacientes em um período de 3 anos. Desse número, 2.282 (28,1%) obtiveram
uma desfibrilação antes da chegada do serviço de emergência. Ao menos
61,4% (1401/2282) das pessoas chocadas alcançaram sobrevida de 1 mês e a
evolução neurológica satisfatória foi de 54,5% (1243/2282) nesses casos. Em
58% (1323/2282) dos casos a média foi de 5 minutos do colapso até o primeiro
choque. Quanto mais tempo até o primeiro choque, menos chance de
sobrevida existe, 6-10 min (48,3%), 11-15min (38,2%), 16-20min (30,4%), 2125min (7,1%) e nenhuma pessoa sobreviveu se o choque foi realizado após 26
minutos de PCR.
Não basta apenas disponibilizar o DEA, a sua localização tem que ser
em locais estratégicos como relata o estudo de Kiyohara et al., (2016). Os
aparelhos foram utilizados com mais frequência em instalações esportivas
69,4%, aeroportos 66,7% e estações ferroviárias 46,2%. Além de ter uma boa
localização, de acordo com Agerskov et al., (2015) apenas 3,8% das PCR
tiveram o DEA aplicado antes do serviço médico de emergência, havia o
aparelho disponível em até 100 metros quase em uma de quatro PCR. No
entanto, somente em 15,1% dos casos o DEA estava acessível e apenas
10,6% das vítimas tiveram uma desfibrilação realizada por esses aparelhos de
acesso público.
Estudo realizado na Dinamarca confirma que quanto mais longe um DEA
encontra-se disponível, menor a probabilidade de ser utilizado quando
necessário. Em um ambiente público com distância de 0, 100 e 200 metros de
um dispositivo, a chance de ser utilizado é, respectivamente, 35,7%, 21,3% e
13,7% (SONDERGAARD et al., 2018). O trabalho de Aschieri et al., (2018)
compara centros esportivas com a presença de um DEA e centros esportivos
sem a presença do aparelho, quando há o dispositivo no local, foi associado
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um aumento de sobrevida com um desfecho neurológico favorável em 93% dos
casos contra apenas 9% em instalações não equipadas.
De acordo com as diretrizes mais atuais, a base de um bom atendimento
em caso de PCR são compressões torácicas de qualidade e desfibrilação
precoce. A maioria das vítimas no início do mal súbito estão em ritmos
chocáveis (fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso), no caso os
mais indicados para serem desfibrilados o mais rápido possível. Ter os
aparelhos disponíveis principalmente em locais com grande concentração de
pessoas e se possível 24h por dia é um fator decisivo no prognóstico de uma
vítima.
5.3 O USO DA TECNOLOGIA PARA ATENDIMENTO E TREINAMENTO DE
UMA

PARADA

CARDIORRESPIRATÓRIA

A tecnologia sempre foi uma aliada no que se refere aos primeiros
socorros, desde a fabricação dos materiais utilizados nos atendimentos até a
forma de entrar em contato com uma central de emergência por meio de um
dispositivo telefônico para pedir uma ambulância. Na Holanda um novo sistema
de mensagem de texto foi inserido para notificar uma possível PCR na
vizinhança e alertar um voluntário treinado em RCP e no uso do DEA para
prestar o primeiro atendimento antes da chegada do serviço de emergência no
local (PIJLS et al., 2016). Muitas outras cidades desenvolveram aplicativos com
o intuito de enviar uma mensagem de texto indicando o local exato da PCR e
do DEA mais próximo (DELHOMME et al., 2019).
Sanfridsson e colaboradores (2019) produziu um estudo de simulação
com oito pessoas, sendo 50% mulheres e 50% homens sem treinamento em
RCP ou sem nenhuma experiência anteriormente nesse tipo de atendimento.
Um drone realizava o transporte de um DEA e de um aparelho de vídeo para
um local especificado, os participantes tinham uma comunicação com o
despachante e isso construía uma relação de confiança e alívio para realizar o
atendimento sozinho antes da chegada de ajuda. Para Delhomme et al.,
(2019), o uso de drone é eficaz e seguro, principalmente em áreas rurais, o
drone chegou primeiro que a equipe de emergência em 93% dos casos,
economizando assim 19 minutos.
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O DEA que tem um feedback sonoro em casos de PCREH é fator
determinante para uma compressão cardíaca de qualidade porque o som
norteará a profundidade e a velocidade da RCP (GYLLENBORG et al., 2017).
Além disso, em mais de 95% das situações emergenciais o DEA analisa e gera
o choque de forma correta quando indicado (ZIJLSTRA et al., 2017). Na
adrenalina do momento, principalmente pessoas leigas podem ultrapassar a
quantidade de compressões e não atingir a profundidade necessária para ser
considerado uma RCP de qualidade.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Perante o exposto nessa revisão integrativa, foi possível perceber a
importância de pessoas leigas terem treinamento adequado para socorrer uma
vítima de PCR.
A pesquisa teve como objetivo geral discutir a produção científica acerca
da atuação do leigo em casos de parada cardiorrespiratória extra-hospitalar,
constata-se que o objetivo geral foi atendido porque efetivamente o trabalho
conseguiu debater as produções científicas de países totalmente diferentes e
ao mesmo tempo trazer evidências de que este tipo de educação em saúde
pode salvar vidas, o que foi evidenciado principalmente em países
desenvolvidos.
Os objetivos específicos iniciais eram descrever a atuação do socorrista
leigo em caso de PCREH, que foi realizado completamente. O segundo era
analisar o conhecimento e as dificuldades da atuação emergencial do leigo na
PCREH, esse objetivo específico foi atendido de forma completa e evidenciado
pela pouca quantidade de socorristas leigos que atendiam de fato a vítima.
Dessa forma, é preciso inserir na educação de base aulas teóricas e
práticas voltadas para a temática da PCR e RCP em ambientes extrahospitalares. É importante fazer com que as crianças e adolescentes semeiem
o conhecimento em suas residências e comunidades e estejam preparadas
para agir se necessário.
Sendo assim, espera-se que este estudo possa

contribuir para a

realização de mais pesquisa neste campo de conhecimento, visto que, foi
possível identificar que em vários países há uma carência de pessoas com
conhecimento para agir nesse tipo emergência. Ademais, acredita-se que as
medidas educacionais sobre a temática abordada neste trabalho contribuirá
para um aumento circunstancial das tentativas de reanimações realizadas por
leigos, consequentemente em um aumento da taxa de sobrevida de vítimas de
PCREH e terá como reflexo a diminuição da carência de pessoas qualificadas
na sociedade. Além disso, é possível afirmar que capacitar novas pessoas é
mais um campo de atuação para o profissional enfermeiro, principalmente pela
sua formação abrangente e também voltada para o ensino.
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A principal limitação para desenvolver a pesquisa foi a escassez de
trabalhos relacionados ao tema, principalmente desenvolvidos no Brasil. Sendo
assim, todos os artigos selecionados são de outros países.
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