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RESUMO

O objetivo do estudo foi  levantar  produções científicas brasileiras que se enquadram à

parada cardiorrespiratória e a reciclagem do profissional de enfermagem para as novas

diretrizes. O estudo abrangeu o período de 2006 á 2011, a partir  das bases de dados

SciELO e Google Acadêmico por  meio das palavras chaves:  parada cardiorrespiratória,

ressuscitação,  novas  diretrizes,  enfermagem  (não  indexas).  Foram  selecionadas  10

produções para o estudo, que posteriormente foram categorizadas. Os achados mostraram

que houve um interesse e valorização maior á partir do ano de 2010. Entende-se que a

parada cardiorrespiratória (PCR) é fator de suma importância que está totalmente voltada

para a capacitação do profissional que faz o atendimento.

Palavras-chave: Parada cardiorrespiratória, novas diretrizes, enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

Parada  Cardiorrespiratória  (PCR)  é  uma  situação  dramática,  mesmo  quando  o

atendimento  é  ideal,  é  responsável  por  maior  morbimortalidade  (PAZIN;  SANTOS;  e

CASTRO et al, 2003, p.163).

Segundo o Consenso Nacional de Ressuscitação Cardiorrespiratória (1996), a PCR

é a interrupção súbita da atividade mecânica ventricular, útil e suficiente seguindo também

da respiração. De acordo com Mássimo; Hang-Costa e Souza (2011), a PCR têm como

principal  característica  a  ausência  de  responsividade  de  atividade  mecânica  cardíaca

confirmada por pulso não detectável. 

Segundo o Consenso Nacional de Ressuscitação (1996), PCR pode ocorrer de três

formas:



 Morte Clínica – que é ausência de movimentos respiratórios e batimentos cardíacos

seguindo da não consciência com viabilidade cerebral e biológica;

 Morte Biológica Irreversível – irreversibilidade de órgãos, quando não ocorrem as

manobras de ressuscitação cardiopulmonar;

 Morte Encefálica – referida á morte cerebral, quando há lesão irreversível e falta de

oxigenação de igual ou superior a 5 minutos.

As  modalidades  de  parada  cardíaca  são:  Assistolia,  Fibrilação  Ventricular,

Taquicardia Ventricular sem Pulso e Atividade Elétrica sem Pulso.  

A doença coronariana é causa mais comum de PCR no adulto. No Brasil a doença

de Chagas, por acometer os distúrbios elétricos do coração também tem um papel muito

relevante nos índices. Em crianças, diferentemente dos adultos a mais comum é parada

cardíaca devido à parada respiratória, sendo associado com doenças cardíacas congênitas.

Torreão; Reis e Troster et al (2000), diz que o maior sucesso no que diz respeito a PCR é

no adulto que é primaria, já na pediatria, geralmente é secundária. 

Em São Paulo, em 1998 em um hospital-escola foi constatado a sobrevida de 16,3%

em crianças hospitalizadas na alta e 10% após 6 meses. Nos Estados Unidos (EUA) é

semelhante ao Brasil com 13,7 em 1997. 

A PCR tem um percentual muito baixo de sobrevida, independente de sua causa

sendo  inferior  a  40%  se  ocorrer  em  um  ambiente  hospitalar  e  10%  se  ocorrer  em

ambulatórios  e  demais  locais  e  esses  números  tem sido  inalterados  nos  últimos  anos

(PEREIRA, 2008)

Até pouco tempo atrás, a PCR, era sinônimo de morte, pois no máximo 2% dos

indivíduos acometidos sobreviviam. Hoje esta porcentagem de sobrevida chega a alcançar

acima de  70% se  o  socorro  for  precoce  e  eficaz.  Porém para  isso  é  indispensável  à

capacitação do profissional de Enfermagem frente a PCR (MATSUMOTO, 2008). É sabido

que  todos  profissionais  da  área  da  saúde  deparam-se  constantemente  com  situações

criticas que requerem intervenções rápidas e eficazes. A PCR é uma delas, uma vez que a

chance de sobrevida varia de 2% a 49%, dependendo do seu ritmo cardíaco inicial e rápida

intervenção da reanimação. Na maioria das vezes quem esta à frente deste contexto é o

enfermeiro, e este precisam ter conhecimentos e práticas, fazer rápidas avaliações e tomar

decisões com medidas de ações imediatas (CONSORTE, 2010, p 1020).

Na formação de um enfermeiro, os conteúdos transmitidos teóricos e práticos e as

manobras de Ressuscitação Cardiorrespiratória  (RCP) tem sido misturados,  delimitados

não suprindo as necessidades dos alunos. O treinamento das manobras deve estar voltado

para o conhecimento teórico, habilidades práticas e atitude do profissional trabalhando em



um contexto de praticas facilitando sua atuação. O padrão das condutas de RCP ajuda na

linguagem  única  entre  os  profissionais,  para  execução  das  manobras  com  eficácia

(CONSORTE, 2010, p 1020).

As novas atualizações de diretrizes para PCR de 2010 têm como principal mudança

a recomendações de alterações na seqüência dos procedimentos de suporte básico de

vida. Para Feitosa Gilson; Feitosa Gustavo e Guimarães et al (2006), o suporte básico de

vida (SBV) consiste na oxigenação e na perfusão dos órgãos vitais, através das manobras

de ressuscitação simples e contínua. 

Segundo American Heart Associaton (AHA) a atualização do profissional para este

tipo de atendimento requer compreensão das alterações propostas pelas novas diretrizes

2010  e  esta  se  torna  indispensável,  ressaltando  que  são  estudos  realizados  por

profissionais baseados em evidências. Recomendações reforçam que detecção precoce de

PCR  e  medidas  eficazes  de  qualidades  influencia  em  um  prognostico  positivo  para  o

paciente. 

De acordo com este contexto fica imprescindível a capacitação de um profissional de

enfermagem e de sua reciclagem na PCR/RCP para que suas técnicas e manobras sejam

eficazes e precisas no momento que se depara com uma situação critica como tal. Diante

disto, este trabalho tem por objetivo analisar na literatura a importância da reciclagem sobre

as novas técnicas de manobras de PCR para profissionais da Enfermagem na unidade

intra-hospitalar.

2. METODOLOGIA

            Foi realizada uma pesquisa não experimental descritiva exploratória, por meio de uma

revisão bibliográfica nas bases de dados on-line: Scielo e Google acadêmico no período de 2006

a 2011, com as seguintes palavras-chave: parada cardiorrespiratória, novas diretrizes. 

Inicialmente foram encontradas 345 produções com as palavras–chave citadas, destas, foram

selecionadas 10, por serem atualizadas. Os motivos para a inclusão dos artigos foram textos na

íntegra, idioma em português e foram excluídos os artigos que não seja em português ou que

seja repetitivo ao assunto.

As produções foram analisadas por meio de um instrumento e categorizadas da seguinte forma:

 Ano/categoria profissional do autor.

 Periódico.
 Área de inserção do tema.

Um banco de dados foi criado no Excel para as produções obtidas. 

Em virtude da natureza da pesquisa, não foi necessária a aprovação do Comitê de Ética. 



3. RESULTADOS

Das 10 produções selecionadas para o estudo, quatro foram encontradas na base de dados

SciELo e o restante no Google Acadêmico.

A distribuição de acordo com o ano de publicação/defesa foi a seguinte:  2 (20%) no período de

2006 e 2007; 3 (30%) no período de 2008 e 2009 e 5 (50%) no período de 2010 e 2011 (Tabela

1). 

         Os resultados obtidos na Tabela 1 notam-se que a partir do ano de 2010, houve uma

valorização por parte dos estudiosos com cerca 50% com relação a pesquisas envolvendo a

parada cardiorrespiratória e persistindo a numeração no ano subsequente

Tabela  1:  Distribuição  dos  artigos  segundo  ano  de  publicação,  SciElo  e  Google

Acadêmico, 2006 a 2011

Ano de Publicação Número de Publicação Freqüência %

2006/2007 2 20%

2008/2009 3 30%

2010/2011 5 50%

Total 10 100%

                

 A Tabela 2 mostra que as publicações enfocaram a temática “Novas diretrizes da American

Heart Associaton” (50,0%), seguido da “Importância da Atuação do Enfermeiro” (30,0%).

     Tabela 2: Distribuição dos principais temas abordados, na base de dados SciELO e

Google Acadêmico, 2006 a 2011.                      

Tema Número Freqüência %

Importância da Atuação do Enfermeiro 3 30%
Novas diretrizes da American Heart Associaton 5 50%

Abordagem do Paciente reanimado 1 10%
Procedimento de Ressuscitação e o Registro no

Prontuário.

1 10%

Total 10 100%

                  



           Na Tabela 3, nota-se que a Revista Brasileira de Terapia Intensiva foi a que apresentou

maior percentual  de publicações (20%), já as demais revistas apresentaram apenas 10% do

percentual.

                                                                                                      

Tabela  3:  Distribuição  científica  segundo  periódico/Instituição  que  mais  fizeram

publicações.

Periódico/Instituição Nº de PublicaçãoFreqüência %

Revista Brasileira de Terapia Intensiva 2 20%

Revista Eletrônica de Enfermagem do Centro de

Estudo de Enfermagem e Nutrição

1 10%

Revista Brasileira de Enfermagem 1 10%

Acta Paulista de Enfermagem 1 10%

Revista Latino Americana de Enfermagem 1 10%

Destaques das Diretrizes da American Heart

Assocition 2010 para RCP e ACE

1 10%

Enfermagem Prática 1 10%

Web Artigos 1 10%

Escola de Enfermagem de Ribeirão 1 10%

Total 10 100%

4. DISCUSSÃO

De acordo com os resultados obtidos no estudo pode-se pressupor que um maior interesse

acerca desse assunto a partir desse ano de 2010 esteja relacionado com as novas diretrizes da

American  Heart  Association  (AHA)  que  foi  mudada  em  2010.  Anteriormente  a  Diretriz

recomendava  para  o  Suporte  básico  de  vida  a  seqüência  A-B-C  (via  área,  respiração,

compressões  torácicas).  (AMERICAN  HEART  ASSOCIATION,  2010).  A  partir  de  2010,  a

American Heart  Association recomenda-se a mudança para C-A-B (compressão torácica,  via

área e respiração) em adultos, crianças e bebês (excluindo recém-nascido), apontam que as

compressões  torácicas  sendo  iniciado  mais  cedo  o  atraso  na  ventilação  serão  mínimas.

(AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2010)

A freqüência de compressão foi modificada para um mínimo de 100 por minuto, em vez de

aproximadamente  100/minuto  e  a  profundidade  da  compressão  foi  minimamente  também

modificada sendo alterada para 2 polegadas (cerca de 5 cm),  no lugar  de cerca de ½ a 2



polegadas (4 a 5 cm). A American Heart Association ainda preconiza a Ressuscitação em equipe,

enquanto um socorrista,  por  exemplo faz o acionamento do serviço de emergência/urgência

outro inicia as compressões torácicas,  o terceiro  aplica as ventilações e um quarto busca e

configura o desfibrilador. (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2010)

Outro achado é a importância da atuação do enfermeiro, que no ambiente intra-hospitalar é

quem está a frente deste tipo de situação que requer uma boa capacitação para um atendimento

eficaz e com sucesso, e isso mostra a valorização dos pesquisadores no assunto (FERNANDES,

VANCINI, COHRS, et al, 2010). A equipe de enfermagem é formada por profissionais que ficam a

maior parte do tempo junto com o paciente, sendo de suma importância que tenham o preparo

para agir  em situações de emergência como nos casos de PCR e assim registrar todas as

informações de forma completa no prontuário. (TORREÃO, REIS, et al. 2000)

De acordo com Matsumoto (2008) um dos integrantes da equipe deve ser o líder para um

melhor desempenho e organização durante a prestação da assistência e o atendimento deve

ocorrer em um ambiente calmo, sem tumulto de modo que todos possam ouvir o comando do

líder e o treinamento da equipe deve ter como prioridade a redução do tempo com a assistência

de  forma  sistematizada,  rápida  e  eficiente.  Porém  enfoca  que  não  basta  apenas  fornecer

orientações  e  sim  um  treinamento  atualizado  e  continuo,  pois  o  profissional  deve  estar

capacitado para atender com competência e segurança.

Outro aspecto relevante foi a valorização de periódicos da área de terapia intensiva com

esta temática no presente estudo. O Atendimento de PCR é conhecimento de prioridade entre

todos os profissionais de saúde. No ambiente da Medicina Intensiva são necessárias atitudes

rápidas e precisas e isso determina a necessidade de atualização dos intensivistas nas novas

diretrizes (FEITOSA; FILHO; GUIMARÃES. et al, 2006). 

A maior parte da mortalidade após uma reanimação ocorre nas primeiras horas pós RCP,

por isso toda atenção deve ser dada na monitorização e no tratamento do paciente. O oxigênio

deve  ser  de  100%  e  todos  exames  laboratoriais  incluindo  eletrólitos/marcadores  de  lesão

miocárdica devem ser solicitados (FEITOSA; FILHO; GUIMARÃES. et al, 2006).

De fato, essa temática é sempre muito importante e faz com que os pesquisadores estejam

sempre se aprofundando no assunto e publicando a forma correta e adequada de prestar o

socorro no momento de uma PCR, apontando que o profissional de enfermagem precisa estar

sempre  atualizado  e  capacitado  para  este  atendimento  (BRUNELLO;  PONCE,  ASSIS  et  al,

2012).

5. CONCLUSÕES 



O levantamento realizado demonstrou a preocupação com a parada cardiorrespiratória,  suas

novas diretrizes e a importância da reciclagem com o profissional da área da Enfermagem que

no ambiente intra-hospitalar é quem esta á frente deste tipo de atendimento para estar sempre

capacitado  e  treinado  para  um  atendimento  critico  como  tal,  que  requer  o  máximo  de

experiência, a compreensão das novas diretrizes e que suas manobras sejam eficazes para o

atendimento  ideal  aumentando  sempre  o  índice  de  sobrevida  após  um  parada

cardiorrespiratória. 
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