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RESUMO 

Objetivo:identificar o papel do Enfermeiro no atendimento ao adulto durante a PCR 

no ambiente intra-hospitalar frente à equipe de enfermagem e equipe 

multiprofissional no contexto brasileiro. Método: estudo de revisão sistemática, 

realizadonas bases de dados Google Acadêmico, SCIELO e LILACS, segundo os 

critérios do PRISMA.Serão incluídos todos os estudos originais encontrados na 

íntegra, no idioma português que tratem sobre o tema, publicados no período de 

2010 a 2017. Resultados esperados: discutir sobre o papel do enfermeiro no 

atendimento do adulto em situações de PCR no que se refere ao trabalho em 

equipe, liderança e conhecimento teórico e prático.  

Palavras chaves: Parada Cardíaca; Parada Cardiorrespiratória; Ressuscitação 

Cardiopulmonar; Enfermeiro; Equipe de Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 

No âmbito intra-hospitalar, 37% dos adultos apresentam ritmo de atividade 

elétrica sem pulso e39% assistolia como ritmo inicial de PCR. Os ritmos de fibrilação 

ventricular (FV) e taquicardia ventricular sem pulso (TVSP) são responsáveis por 

23% e 24% dos eventos de PCR em ambiente intra-hospitalar, respectivamente, 

apontando os maiores índices de sobrevida, 36% a 37%, respectivamente. 

Considerando-se todos os ritmos de PCR, têm-se 18% de sobrevida (Gonzalez et 

al., 2013). 

Na maior parte das ocorrências de PCR, o enfermeiro é o primeiro 

integranteda equipe multidisciplinar a identificar o evento e, por esse motivo, esse 

profissional tem a necessidade de estar atualizado sobre suporte básico e avançado 

de vida, sendo hábil em sua decisão, considerando prioridades e estabelecendo a 

imediata intervenção (Bellan, Araújo e Araújo, 2010). 

Existem poucas referências que trazem o papel do enfermeiro na prática intra-

hospitalar atualmente. Sendo assim, a pergunta que motivou esta revisão de 

literatura é: Qual o papel do enfermeiro no atendimento do paciente adulto em 

situação de PCR no ambiente intra-hospitalar no contexto brasileiro frente à equipe 

multidisciplinar? 

 

OBJETIVO 



 
 

O estudo tem como objetivo principal identificar o papel do trabalho do 

Enfermeiro no atendimento ao adulto durante a Parada Cardiorrespiratória no 

ambiente intra-hospitalarfrente à equipe de enfermagem e à equipe multidisciplinar 

no contexto brasileiro. 

MÉTODO 

Estudo de revisão sistemática da literatura, em que a aplicação de estratégias 

científicas permite limitar o viés de seleção de artigos, analisando com fundamento e 

reunindo todos os estudos relevantes em um tópico específico de acordo com a 

estratégia PRISMA –PreferredReportingItems for Systematicreviewsand Meta-

Analyse (Moher et al., 2015).Para isso, será realizado um levantamento de 

informações acerca da proposta de discussãonas bases de dados do GOOGLE 

ACADÊMICO, SCIELO e LILACS. Como descritores foram utilizadas Parada 

Cardíaca, Parada cardiorrespiratória, Ressuscitação Cardiopulmonar, Equipe de 

Enfermagem eEnfermeirode forma cruzada para obtenção de todos os artigos sobre 

o tema. Os dados foram coletados no período de outubro 2016 a abril de 2017.Os 

critérios de inclusão foram: artigos originais e de revisão encontrados na íntegra 

sobre o tema, no idioma português, publicados entre os anos de 2010 e 2017 e que 

retratem o tema no contexto brasileiro. 

 

DESENVOLVIMENTO  

           A pesquisa dos artigos nas bases de dados foi realizada de forma 

independente por 3 avaliadores diferentes, garantindo os cumprimentos das normas 

padrão-ouro para estudos de revisão sistemática. Após seleção dos artigos por cada 

avaliador nas bases de dados incluídas nesta revisão, houve concordância de 100% 

entre eles. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os resultados da busca nas bases de dados são descritos na figura 1. 



 
 

 

Figura 1: Fluxograma de seleção dos artigos nas bases de dados segundo PRISMA (Moher 

et al., 2015). 

Observou-se, durante o levantamento bibliográfico, pequeno número de 

artigos que retratam o atendimento da PCR no ambiente intra-hospitalar, 

evidenciando uma lacuna no conhecimento cientifico no contexto brasileiro. 

Este estudo justifica-se devido a magnitude e gravidade da PCR, bem como 

necessidade do reconhecimento e atendimento imediato pela equipe multidisciplinar. 
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