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RESUMO 

A parada cardiorrespiratória corresponde a uma interrupção súbita e 

inesperada da atividade mecânica ventricular útil e insuficiente para manter o débito 

cardíaco, ou seja, o coração para de produzir circulação sanguínea efetiva. É seguro 

afirmar, portanto, que se trata da maior emergência clínica que ameaça a vida de um 

indivíduo e estar apto para detectá-la e corrigi-la a tempo faz toda diferença no 

cuidado ao paciente. Por essa razão, a capacitação profissional se torna peça-chave 

para este cuidado, entretanto, nem sempre o profissional de enfermagem está apto 

para tal socorro. Diante da pertinência do assunto, será realizada uma pesquisa 

descritiva, com abordagem quantitativa que terá como objetivo principal avaliar o 

conhecimento dos profissionais de enfermagem de um hospital do interior paulista 

sobre a atuação na parada e reanimação cardiorrespiratória mediante as diretrizes 

da American Heart Association 2015. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A parada cardiorrespiratória (PCR) pode ser definida como a interrupção 

súbita da atividade mecânica ventricular e da respiração, e é diagnosticada mediante 

o reconhecimento da morte clínica, ou seja, falta de movimentos respiratórios e 

batimentos cardíacos eficientes na ausência de consciência, com viabilidade 

cerebral e biológica (PEREIRA, et al 2015, p. 02). Ao pensar em um cenário com 

paciente vítima de PCR, imagina-se a necessidade de agilidade e grande 

conhecimento teórico, implicando, muitas vezes em estresse profissional. ZANINI, et 

al (2006) já afirmavam que o profissional de Enfermagem deve estar apto para 

reconhecer quando um paciente está em franca PCR ou prestes a desenvolver uma, 

pois este episódio representa a mais grave emergência clínica que se pode deparar. 

Desta maneira, o atendimento ao paciente exige da equipe de enfermagem 

agilidade, conhecimento e habilidade técnica para desempenhar com eficiência o 

controle da parada, além de requerer infraestrutura de qualidade e trabalho 

sincronizado entre os profissionais, pois todos estes são requisitos necessários para 

se atingir com infalibilidade a recuperação do paciente. 



Trabalhar com pacientes graves expõe ainda mais o profissional de saúde a 

situações de emergência e exige dele habilidade e destreza para que possa cumprir 

seu juramento e oferecer uma assistência de qualidade. (PEREIRA et al, 2015). 

Paizin-Filho e seus colaboradores (2003) destacam que a parada 

cardiorrespiratória é responsável por uma morbimortalidade bastante elevada, 

mesmo quando o atendimento ao paciente é rápido e preciso. E durante a parada, o 

tempo é uma variável de extrema importância, pois estima-se que, a cada minuto 

que o indivíduo permaneça em parada, 10% de chances de sobrevida sejam 

perdidos. Assim, treinar os profissionais de saúde no atendimento padronizado 

dessa situação clínica pode implicar em um diagnóstico favorável à vítima.  

Entretanto, o número de mortes relacionadas à PCR ainda é infelizmente, 

bastante elevado. Assim, o dia-a-dia na vivência hospitalar nos faz perceber que a 

forma de diminuir as mortes e os danos referentes à PCR é a assistência baseada 

em evidências. Por conseguinte, aperfeiçoar o atendimento e diminuir, dentro das 

possibilidades, esse índice de morbimortalidade deve ser meta de toda equipe de 

saúde que assista seus pacientes vítimas de PCR. (HINKLE; CHEEVER, 2016). 

 

 

OBJETIVOS 

 

Avaliar o conhecimento dos profissionais de enfermagem (enfermeiros e 

técnicos em enfermagem) sobre a atuação na parada e reanimação 

cardiorrespiratória mediante as diretrizes da American Heart Association (AHA) 

2015; Discutir as dificuldades detectadas na atuação da equipe de enfermagem nos 

aspectos de PCR e RCP mediante o referencial teórico disponível e pela estatística 

descritiva. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Por se manifestar, muitas vezes, de forma silenciosa, a parada 

cardiorrespiratória (PCR) pode ocorrer em qualquer tipo de ambiente. No nível 

hospitalar, pode ocorrer desde setores menos equipados, como ambulatórios e 

unidades básicas de saúde (UBS), e até mesmo em locais muito bem equipados e 



preparados para este tipo de emergência, como unidades de terapia intensiva (UTI) 

e unidades coronarianas. 

Kawakame e Miyadahira afirmaram em 2015 que apesar de haver nos últimos 

anos, grandes avanços relacionados à prevenção e treinamento em ressuscitação 

cardiopulmonar (RCP), assim como haver legislação sobre a utilização da 

desfibrilação e disponibilização de desfibrilador externo automático (DEA) em locais 

públicos, anualmente, a taxa de mortalidade referente à PCR ainda é muito grande 

no Brasil. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa e alcance dos objetivos proposto, foi 

elaborado um instrumento para a coleta de dados na forma de questionário. Este 

questionário apresenta questões fechadas, que aborda vários aspectos como o nível 

de escolaridade (técnico ou superior), especializações, atempo de atuação na área 

da enfermagem e setor em que trabalha, além de questões específicas sobre o 

conhecimento da equipe frente à RCP. Este instrumento será aplicado em um 

hospital do interior paulista a todos profissionais de enfermagem atuantes em todos 

os setores da instituição, a saber: Pronto socorro, UTI adulto e Neonatal, Pediatria, 

Maternidade, Clínica médica e Centro Cirúrgico. 

Após a coleta de dados, os mesmos serão analisados mediante a estatística 

descritiva, além da discussão teórica fundamentada pela evidência disponível acerca 

das ações da enfermagem na PCR e RCP. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Após analise bibliográfica, ficou evidente a relevância do tema na assistência 

de enfermagem em parada cardiorrespiratória. Espera-se que a equipe de 

enfermagem esteja apta a atender o paciente vítima de PCR, entretanto, acredita-se 

que por ser uma mudança recente, os mesmos terão pouco conhecimento sobre as 

novas diretrizes da AHA, uma vez que de acordo com PEREIRA et al (2015) em 

estudo similar, 51% dos enfermeiros admitiram não ter conhecimento sobre as 

modificações da AHA 2010, atualizações utilizadas na época do estudo. 

Foi realizado o cadastro junto à plataforma Brasil, e o encaminhamento da 

documentação para instituição referida, onde obtivemos parecer favorável, sendo 

autorizado o início da coleta de dados. 
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