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1. RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo caracterizar a percepção dos alunos 

graduandos de enfermagem sobre o autoconhecimento a respeito do atendimento 

em urgência e emergência, identificar as deficiências e fortalezas no conhecimento 

dos alunos sobre protocolo RCP, apresentar o novo protocolo de RCP conforme 

AHA e avaliar o conhecimento dos discentes quanto à identificação e o protocolo de 

PCR. O trabalho foi realizado através de uma pesquisa com abordagem quantitativa, 

através de um questionário estruturado pela autora, com questões aplicadas aos 

discentes do curso de enfermagem da Fundação Educacional do Município de Assis 

(FEMA), nos dois últimos anos do curso, ao total foram 41 participantes. Diante dos 

dados da pesquisa, os discentes não se encontram preparados teoricamente para 

atender com eficácia e qualidade uma vítima em PCR, quanto às últimas 

atualizações do protocolo de RCP segundo a AHA 2015. 

2. INTRODUÇÃO 

Geralmente os profissionais de Enfermagem são os primeiros que presenciam uma 

PCR, iniciando manobras de RCP padronizadas no protocolo de PCR, no Suporte 

Básico de Vida (SBV). Se essas manobras não forem efetivas e eficazes, podemos 

levar a resultados não esperados, como lesão cerebral e morte. 

Se as manobras de RCP forem realizadas imediatamente e com qualidade, maior a 

contribuição para a sobrevida, também facilitando os cuidados pós-PCR e na 

recuperação. 

3. OBJETIVOS 

Caracterizar a percepção dos alunos graduandos de enfermagem sobre o 

autoconhecimento a respeito do atendimento em urgência e emergência, identificar 

as deficiências e fortalezas no conhecimento dos alunos sobre protocolo RCP, 

apresentar o novo protocolo de RCP conforme AHA e avaliar o conhecimento dos 

discentes quanto à identificação e o protocolo de PCR. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de campo com abordagem quantitativa, que 

segundo Dalfovo (2008, p. 7): 



Este método de pesquisa caracteriza-se pelo emprego da 

quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, 

quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas, ele 

possui como diferencial a intenção de garantir a precisão dos 

trabalhos realizados. 

5. DESENVOLVIMENTO 

ATUALIZAÇÃO DAS DIRETRIZES DE RCP E ACE 2015 

Os profissionais de saúde devem aplicar compressões torácicas e ventilações em 

todos os pacientes adultos com PCR, seja por uma causa cardíaca ou não cardíaca. 

Em PCR de adultos presenciada, quando há um DEA disponível imediatamente, 

deve-se usar o desfibrilador o mais rápido possível. Em vítimas adultas de PCR, o 

correto é que os socorristas apliquem compressões torácicas a uma freqüência de 

100 a 120/min. Durante a RCP manual, os socorristas devem aplicar compressões 

torácicas até uma profundidade de, pelo menos, 2 polegadas (5 cm) para o adulto 

médio, evitando excesso na profundidade das compressões torácicas (superiores a 

2,4 polegadas (6 cm). Os socorristas devem evitar apoiar-se sobre o tórax entre as 

compressões, para permitir o retorno total da parede do tórax em adultos com PCR. 

O socorrista pode administrar 1 ventilação a cada 6 segundos (sendo 10 ventilações 

por minuto), enquanto são aplicadas compressões torácicas contínuas (ou seja, 

durante a RCP com via aérea avançada). A vasopressina em combinação com a 

epinefrina não oferece nenhuma vantagem como substituto da dose padrão de 

epinefrina em PCR (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2015). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

GRÁFICO 01: ABORDAGEM INICIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DE PCR SEGUNDO 

AHA : 

 

Fonte: MORO, 2016. 
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Nota-se no gráfico acima, relacionado aos alunos do quarto e quinto, que a maioria 

respondeu no questionário ausência de pulso. Segundo AHA (2015), a abordagem 

inicial para identificação de uma PCR, é avaliar se a vítima está consciente, se a 

vítima está inconsciente, se avalia pulso carotídeo e respiração, se houver ausência 

de pulso carotídeo até 10 segundo e respiração ausente ou gasping. 

GRÁFICO 02: CONHECIMENTO DO PROTOCOLO DA AHA: 

 

Fonte: MORO, 2016. 

O gráfico acima é relativo ao conhecimento dos discentes do quarto e quinto ano 

quanto ao conhecimento protocolo de ACLS da AHA 2015, foi questionado os 

entrevistados se conheciam ou não o protocolo. Nota-se que a maioria dos 

entrevistados 71% (29) do total de 41 alunos, somando quarto e quinto ano referiram 

que não conhecem o protocolo. 
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