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RESUMO 

 

A parada cardiorrespiratória (PCR) é uma intercorrência inesperada em diversos 

momentos, constituindo grave ameaça à vida das pessoas, é definida como a 

interrupção das atividades respiratória e circulatória efetivas. A intervenção prevê a 

aplicação de um conjunto de procedimentos de emergência para restabelecer o 

retorno da circulação espontânea (RCE), ou seja, a ressuscitação cardiopulmonar 

(RCP). Para isso será necessário uma assistência de qualidade no que se diz 

respeito a liderança do profissional enfermeiro, pois este coordenando as ações e 

direcionando as atribuições da equipe de enfermagem de forma ordenada e 

qualificada poderá ter efetividade e sucesso na RCP. Para fundamentar este 

trabalho foram utilizadas utilizadas as diretrizes da American Hearth Association 

(Associação Americana do Coração) e referenciais que abordaram as temáticas 

relacionadas a PCR e a liderança do enfermeiro. A coleta de dados foi realizada 

através  de questionário estruturado baseado nas diretrizes em 31 profissionais 

enfermeiros com e sem especialidade, nos setores de Classificação de Risco, 

Pronto Socorro, Centro de Terapia Intensiva, Internação, Centro-Cirúrgico, 

Maternidade, Educação permanente, e Centro de Controle de Infecção Hospitalar. O 

estudo em pesquisa trata-se de um projeto acadêmico de iniciação científica e teve 

seu inicio no segundo trimestre de 2017, concluindo com a pesquisa de campo e 

seus resultados finais, possibilitou delinear o perfil e o conhecimento dos 

profissionais enfermeiros atuantes em uma unidade hospitalar de pequeno porte no 

litoral norte paulistano. 

 

Palavras-chave: Liderança, parada cardiorrespiratória, reanimação cardiopulmonar,      

enfermeiro 
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1 INTRODUÇÃO 

A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é um dos agravos em consequência de 

diversos tipos de patologias, é definida como a interrupção súbita da atividade 

mecânica ventricular, útil e suficiente e da respiração; morte clínica é a falta de 

movimentos respiratórios e batimentos cardíacos eficientes na ausência de 

consciência, com viabilidade cerebral e biológica; morte biológica irreversível 

significa deterioração irreversível dos órgãos que se segue a morte clínica, quando 

não se institui as manobras de ressuscitação; morte encefálica (frequentemente 

referida como morte cerebral) ocorre quando há lesão irreversível do tronco e do 

cortex cerebral, por injúria direta ou falta de oxigenação, por um tempo, em geral 

superior á 5 (cinco) minutos com normotermia.  Para fornecer os cuidados ideias, os 

profissionais de saúde usam uma abordagem sistemática para avaliar e tratar 

pacientes de parada agudamente doente ou ferida. A meta das intervenções da 

equipe de ressuscitação em um paciente de parada respiratória ou parada 

cardiorrespiratória é fornecer suporte e restaurar a oxigenação, e a circulação 

espontânea de forma eficaz, com retorno da função neurológica intacta.  

Para uma assistência de qualidade em uma unidade hospitalar será preciso 

que o profissional enfermeiro esteja devidamente qualificado e capacitado para o 

atendimento efetivo na PCR, com isso devemos compreender que o aspecto 

liderança é imprescindível para sucesso na reanimação cardiopulmonar (RCP).  

A unidade hospitalar que envolverá a pesquisa conta com profissionais 

enfermeiros em seus diversos setores como: classificação de risco, pronto-socorro, 

unidade de internação, centro-cirúrgico e centro de terapia intensiva nos quais 

atuam de diversas formas, estes estão sujeitos a prestar variados tipos de 

atendimento emergencial, sendo assim pode-se afirmar que a PCR em questão 

poderá surgir em qualquer tipo de situação. 

Com isto Silva e Padilha (2009) acrescentam que a PCR é uma intercorrência 

muitas vezes inesperada, constituir grave ameaça à vida do paciente. Assim o 

atendimento exige da equipe rapidez, eficiência, conhecimento científico e 

habilidade técnica ao desempenho da ação. Ainda requer infraestrutura adequada, 

trabalho harmônico e sincronizado entre os profissionais, pois a atuação em equipe 

é necessária para garantir a recuperação do paciente. A PCR, principalmente a 

respiratória pode acontecer sem haver interrupção dos movimentos cardíacos. Se 

ocorrer, simultaneamente, parada cardíaca, a situação se agrava, pois há 
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interrupção da circulação sanguínea espontânea acarretando a não oxigenação dos 

tecidos. 

Sendo assim compreende-se que a equipe de enfermagem deverá contar 

com profissional líder que como um maestro regendo cada um dos músicos de uma 

orquestra. Como o regente, o líder da equipe não toca os instrumentos, porém sabe 

o que cada membro da orquestra deve executar para que a música soe como um 

todo. 

O líder da equipe também deve ser ele mesmo, um excelente exemplo de 

comportamento em equipe e ter habilidades de liderança de equipes e de outras 

pessoas envolvidas ou interessadas na ressuscitação. O líder da equipe deve atuar 

como um professor ou guia para ajudar a treinar futuros líderes e aumentar a 

eficácia da equipe. Após a ressuscitação, o líder pode moderar a análise, as críticas 

e a prática para preparar a equipe para a próxima tentativa de ressuscitação. 

O líder também ajuda a compreenderem por que determinadas tarefas devem 

ser executadas de uma maneira específica. O líder da equipe deve ser capaz de 

explicar por que é essencial. 

A liderança é definida como a arte de influenciar pessoas a cumprir uma 

determinada tarefa e alcançar um objetivo em comum, utilizando-se das melhores 

estratégias, mantendo uma visão de futuro e sendo inovador. No contexto clínico, é 

caracterizada pela influência constante da equipe para a melhoria do cuidado 

prestado ao paciente. Assim, um bom líder é capaz de criar empatia, construir 

confiança e ambientes de trabalho mais saudáveis que promovam a segurança do 

paciente e excelência no atendimento.  Nesse sentido, a liderança se torna uma 

ferramenta essencial no trabalho do enfermeiro, seja no exercício da arte de cuidar, 

como também no gerenciamento da equipe e de suas condições de trabalho. 

 

1.1 CONTEXTO 

 

 O projeto “Liderança do enfermeiro na assistência á parada 

cardiorrespiratória em unidade hospitalar”, busca conhecer o nível de 

conhecimento e atuação como líder em caráter emergencial de profissionais 

enfermeiros atuantes ou não, uma vez que no Brasil e no mundo nem sempre os  

profissionais estão devidamente preparados para atender uma parada 

cardiorrespiratória. O atendimento a PCR envolve a necessidade de avanços no 
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conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre os cuidados prestados, bem 

como exige um aperfeiçoamento da atuação da equipe multidisciplinar com a 

valorização dos diversos saberes. Por meio desse estudo será passível o incentivo a 

produção científica para melhor abordagem a este agravo à saúde, com isso motivar 

a capacitação e treinamento da equipe para atuar em condições de extrema 

emergência cabendo a cada membro ter a responsabilidade na busca do 

conhecimento e atualização. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Justifica-se a realização dessa pesquisa para necessidade de verificar a forma 

de atuação dos enfermeiros de uma unidade hospitalar no litoral norte paulistano 

com relação aos aspectos de liderança na assistência a PCR. 

O projeto visa ainda propor métodos e ações para o aperfeiçoamento do 

atendimento em caráter emergencial, seguindo as normas do Suporte Avançado de 

Vida Cardiovascular (SAVC) sobre as diretrizes da American Heart Association. 

 

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA 

    Como está o nível de conhecimento do que é ser líder na assistência á PCR 

dos enfermeiros de uma unidade hospitalar no litoral norte paulistano? 

 

2 PERGUNTA(S) DE PESQUISA / OU HIPÓTESE(S) DE PESQUISA 

Qual a forma de aplicação de liderança na assistência a PCR e que método 

pode ser utilizado para intensificar o conhecimento dos profissionais. 

A parada cardiorrespiratória é reversível e para que sua reanimação 

cardiopulmonar seja bem sucedida é necessária, uma boa atuação de liderança 

utilizando-se do conhecimento técnico-teórico, organização, capacitação 

contínua e trabalho em equipe. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

Caracterizar o perfil e o conhecimento dos profissionais enfermeiros lotados 

em unidade hospitalar com relação á liderança de equipe na assistência a parada 

cardiorrespiratória. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar e identificar problemas relacionados ao conhecimento no aspecto de 

liderança em PCR dos profissionais. 

Incentiva-los na busca de capacitação e aperfeiçoamento no atendimento em 

situação de emergência. 

Enfatizar a importância do reconhecimento da PCR para melhor assistência e 

agilidade da prática de procedimentos e emergenciais para promoção à saúde. 

Mediante aos resultados obtidos propor a instituição treinamentos para melhor 

qualidade e eficácia no atendimento. 

 

4 MÉTODO DE PESQUISA 

 A metodologia utilizada para esta Pesquisa  foi uma abordagem de caráter 

quantitativo de campo e por alguns referencias teóricos através da base de dados 

Scielo. Os demais dados foram obtidos através de um questionário estruturado em 

sete questões fechadas, baseado no Suporte Avançado de Vida Cardiovascular 

(SAVC)  a coleta de dados foi realizada com 31 enfermeiros em um hospital de 

pequeno porte localizado no litoral norte paulistano no próprio ambiente de trabalho 

após autorização do responsável pela gerência de enfermagem da instituição no 

qual foi submetido ao comitê de Ética e diretoria técnica hospitalar, junto com pedido 

de onde a pesquisa foi realizada. 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

Pesquisa de avaliação e caráter quantitativo, pois aborda o 

desenvolvimento de informações úteis sobre um programa, prática, 

procedimento ou política, com informações fundamentais para que a 

pessoa ou serviço possa decidir pela adoção ou modificação de novas 
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condutas e/ou intervenções no que se diz respeito ao assunto.(Polit.2011). 

4.2 Pesquisados 

Foram pesquisados 31 enfermeiros, dos quais 61% tinham especialidades 

concluídas após a graduação e 39% não apresentaram certificação de 

especialização, destes, 87% dos profissionais eram do gênero feminino, 

contra 13% do gênero masculino, distribuídos por setores conforme 

tabelas 1, 2 e 5. 

 

4.3 Local de pesquisa 

O local de escolha para a realização da pesquisa foi um Hospital de 

pequeno porte, situado no litoral norte paulistano. 

 

4.4 Instrumento de coleta de dados 

Através de um questionário estruturado baseado nas diretrizes da 

American Heart Association, com 7 questões fechadas de múltipla escolha 

focando nos aspectos de liderança do enfermeiro e sua assistência 

mediante a condutas emergenciais na parada cardiorrespiratória, como 

demosntra as tabelas de 6 á 12. 

 

5 RESULTADOS  

5.1 ESPERADOS E APLICABILIDADE DA PESQUISA 

Com aquisição das informações coletadas e respostas adquiridas com o 

questionário estruturado durante o projeto de pesquisa obteve-se parâmetros do 

nível de conhecimento dos profissionais entrevistados, embora os resultados tenham 

demonstrado 50% de assertividade com relação á atribuições e conceitos referente 

a temática abordada, dá-se a importância da aplicabilidade de treinamento e/ou 

aperfeiçoamento voltados para o atendimento em liderança e direcionados a 

assistência na parada cardiorrespiratória. Com isso nortear a instituição para 

interesse em cursos de especialização nesta área, assim incentivando profissionais 

e acadêmicos para educação continuada, bem como projetos de iniciação cientifica. 

 Importante ressaltar que o estudo é relevante para toda a comunidade 

acadêmica e profissionais atuantes, pois este trata de informações pertinentes a 
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área de enfermagem em pró do reestabelecimento da saúde e suporte a vida em 

caráter emergencial, a fim de obter profissionais sempre capacitados e 

multiplicadores de conhecimento, objetivando melhorar a assistência técnica-

científica. 

5.2 Tabelas de resultados obtidos 

Tabela 1 – Setores de atuação dos Enfermeiros 

Setores N % 
Classificação de Risco 5 16% 

Pronto - Socorro 4 13% 

Internação 6 19% 

Centro de Terapia Intensiva 6 19% 

Centro - Cirúrgico 1 3% 

Maternidade 7  23% 

Educação Permanente 1 3% 

CCIH 1 3% 

TOTAL 31 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Tabela  2 – Formação lato senso dos Enfermeiros 

Requisitos N % 
Especializados 19 61% 

Não especializados 12 39% 

TOTAL 31 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Tabela  3 –  Tempo de formação acadêmica dos entrevistados 

Tempo em anos N % 
0 – 3 anos 7 23% 

4 – 10 anos 19 61% 

10 anos 5 16% 

TOTAL 31 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Tabela  4 – Tempo de experiência e atuação como enfermeiro 

Tempo em anos N % 
0 – 3 anos 13 42% 

4 – 10 anos 13 42% 

10 anos 5 16% 

TOTAL 31 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 
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Tabela  5 –  Gênero predominante 

Gênero N % 
Feminino 27 87% 

Masculino 4 13% 

TOTAL 31 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Tabela 6 – Conhecimento  aos ritmos chocáveis em PCR. 

Alternativas N % 
a) AESP (Atividade elétrica sem pulso) + assistolia 8 26% 

b) Assistolia + FV (Fibrilação Ventricular 5 16% 

c) AESP + TVS/P 2 6% 

d)TVS/P (Taquicardia Ventricular sem pulso) + FV (Fibrilação 

Ventricular) 

16 52% 

e) AESP + TVS/P + FV 0 0% 

TOTAL 31 100 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Segundo as diretrizes A.H.A (American Heart Association), o enfermeiro para prestar 

uma assistência efetiva deve respeitar os algoritmos básicos de PCR e Peri-parada / 

peri-paragem e que sejam capazes de reconhecer estes ritmos de ECG 

(eletrocardiograma), sendo assim a tabela 6 demosntra que 52% dos entrevistados 

tinham conhecimento especifico sobre os ritmos chocáveis que compreendem na 

alternativa “d”, e 48% não demosntraram-se conhecedores dos ritmos. 

Tabela 7 - Conduta de enfermagem ao evidenciar uma PCR 

Alternativas N % 
a)Aplicar M.O.V.E (monitorização, oxigenação, veia, exame 

laboratoriais 

0 0% 

b) Desfibrilação 2 6% 

c) RCP 17 55% 

d) Cardioversão 2 6% 

e) As afirmativas A e C estão corretas respectivamente 10 32% 

TOTAL 31 100 

Fonte: Pesquisa do Autor 

 A S.A.V.C .2011 preconiza que Para fornecer os cuidados ideias, os profissionais 

de saúde (enfermagem) usam uma abordagem sistemática par avaliar e tratar 

pacientes  de parada/paragem e agudamente doentes ou feridos. A meta das 

intervenções da equipe de ressuscitação em um paciente de PCR é fornecer suporte 

e restaurar a oxigenação , a ventilação e a circulação de forma eficaz, com retorno 

da função neurológica intacta para que a RCE seja estabelecida prontamente.  
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Tabela 8 -  Conhecimento  quanto  as habilidades profissionais de um 

enfermeiro líder 

Alternativas N % 
a) Compreender a sua função e também as funções dos outros 

membros da equipe; 

16 51% 

b) Orientar e delegar atribuições 8 25% 

c) Monitorar a atuação e assistência de cada membro da equipe 3 10% 

d) Concentrar-se apenas nas orientações médicas 0 0% 

e) Facilitar o entendimento entre a equipe 4 14% 

TOTAL 31 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Ao atuar como líder ou membro da equipe em uma tentativa de ressuscitação, você 

deve compreender não apenas a sua função mas também mas também a função 

dos outros membros da equipe. Essa consciência lhe permitirá prever as próximas 

ações a serem executadas e como se comunicar e atuar como líder ou membro da 

equipe.(SAVC. 2011)  

Tabela  9 - Conhecimento  quanto  aos procedimentos essenciais para 

assistência em uma PCR 

Alternativas N % 

a) Comprimir com força e rapidez 3 6% 

b) Sugerir entubação orotraqueal ao profissional médico 1 2% 

c) Permitir o retorno total do tórax 17 34% 

d) Evitar ventilações excessivas 16 32% 

e) Delegar troca de colaborador na massagem cardíaca a cada 3 
minutos 

13 26% 

TOTAL 50 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

A SAVC. 2011 O líder também ajuda os membro da equipe a compreenderem por 

que determinadas tarefas devem ser executadas de uma maneira especifica. O líder 

da equipe deve ser capaz de explicar por que é essencial como descrevem as 

alternativas “c” e “d” da tabela 9.  
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Tabela  10 -  Conhecimento  quanto  a liderança em circuito fechado referente á 

informações multidisciplinares 

Alternativas N % 
a) Não há necessidade de informar o líder da equipe depois de  
administrar o fármaco ou executar o procedimento 

0 0% 

b) Atribuir outra tarefa depois de receber confirmação verbal  de 
que uma tarefa foi concluída; 

5 16% 

c) Incentive os membros da equipe a falar claramente repetir a 
ordem inclusive médica por menor que seja dúvida 

26 84% 

d) Em tom de grito transmita mensagens e/ou ordens de 
fármacos e/ou procedimentos 

0 0% 

e) Apenas as afirmativas A e D estão corretas 0 0% 

TOTAL 31 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Mensagens claras consistem em comunicação verbal concisa com fala nítida em tom 

de voz controlado. Todos os profissionais de saúde devem comunicar mensagens e 

ordens de maneira calma e direta. Sem gritar ou berrar. Comunicação confusa pode 

levar á atrasos desnecessários no tratamento ou a erros na medicação. 

(SAVC.2011) Na tabela 5 os entrevistados entendem claramente como deve-se 

conduzir a comunicação em circuito fechado pois seu resultado deu-se a 84%, com 

apenas 16% outros sabem conduzir mas não entendem que para que esta aconteça 

será necessário o incentivo aos membros da equipe. 

Tabela 11 - Conhecimento  quanto  a conduta em uma TVS/P (Taquicardia 

Ventricular sem pulso) 

Alternativas N % 
a) Cardioversão 100 J 8 26% 

b) Cardioversão 50 J 1 3% 

c) Desfibrilação imediata carga 360 J 15 48% 

d) Somente RCP 30/2 6 19% 

e) Apenas a letra D está correta 1 3% 

TOTAL 31 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Segundo manual SAVC. 2011, Uma ressuscitação bem sucedida após uma PCR 

requer uma série de ações coordenadas respeitadas pelos elos da Cadeia de 

Sobrevivência do Adulto, dentre estes elos está a rápida desfibrilação.  
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Tabela 12 - Conhecimento  quanto  aos  vários conceitos de liderança 

Alternativas N % 
a) Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o 

comportamento e a mentalidade de outras pessoas. A pessoa 

que comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar 

uma finalidade especifica é um líder. 

23 74% 

b) Ser líder é agir sempre com autoridade e impor suas ideias e 

decisões ao grupo sem ouvir a opinião destes. 

0 0% 

c) Ser líder é ter total confiança no grupo, suas decisões são 

delegadas e a participação do líder é limitada. 

0 0% 

d) O conceito de liderança exige obediência dos elementos do 
grupo, haja vista que o líder deverá ser superior a eles, 
exercendo disciplina, paciência, compromisso, respeito e 
humildade. 

5 16% 

e) Entende-se por liderança a percepção do grupo em relação o 
líder, que consegue influenciar, persuadir e argumentar sobre 
pessoas, fazendo transaparecer que ele é que comanda toda e 
qualquer situação. 

3 10% 

 TOTAL 31 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Segundo Maximiniano . 2010, Liderança é a realização de metas por meio da 

direção de colaboradores, é o processo de conduzir as ações ou influenciar o 

comportamento e a mentalidade de outras pessoas. Proximidade física ou temporal 

não é importante no processo.  A pessoa que comanda com sucesso seus 

colaboradores para alcançar finalidades  específicas é líder.  

Tabela  13 – Especificidades de Liderança do enfermeiro  

Aspectos Específicos N % 
Acertos 65 70% 

Erros 28 30% 

TOTAL 93 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 

Tabela 14 – Conhecimento  quanto  as especificidades de assistência do 

enfermeiro na parada cardiorrespiratória  

Aspectos Específicos N % 
Acertos 53 43% 

Erros 71 57% 

TOTAL 93 100% 

Fonte: Pesquisa do Autor 
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6. ANÁLISE DOS DADOS 
 

Na Tabela 1 é evidente que a maioria dos profissionais são do setor de 

internação, centro de terapia intensiva e maternidade, e na avaliação dos resultados 

levando em consideração os acertos e erros são os que mais necessitam de 

educação permanente nas questões de liderança na assistência a PCR. 

A Tabela 6 demonstra que 52% dos entrevistados tinham conhecimento especifico 

sobre os ritmos chocáveis que compreendem na alternativa “d”, e 48% não 

demonstraram serem conhecedores dos ritmos. 

Na Tabela 7 demonstra que metade dos entrevistados que correspondem a 

55% são conhecedores da conduta a ser tomada na evidência da PCR para 

reestabelecer o RCE, e 32% também demonstram conhecer, porem não se 

atentaram a que conduta realizar primeiro, os outros 12% não sabem como conduzir 

a PCR para o RCE (retorno da circulação espontânea). 

 Na Tabela 8  o demonstrativo diz que 51 % do entrevistados souberam 

compreender qual a principal habilidade do enfermeiro líder, já 25% apenas se 

limitaram em orientar e delegar as funções. 

Os resultados da Tabela 9 em relação ao numero total de respostas é maior 

considerando que as corretas eram 2, sendo assim 66% dos entrevistados 

garantiram habilitação na condução das tarefas á serem executadas e 34 % são 

desprovidos do conhecimento adequado de tais tarefas. 

Na Tabela 10 os entrevistados entendem claramente como deve-se conduzir 

a comunicação em circuito fechado pois seu resultado deu-se a 84%,  e os outros 

com apenas 16% sabem conduzir mas não entendem que para este tipo de 

comunicação acontecer será necessário o incentivo aos membros da equipe. 

Na Tabela 11, em que se compreende  48% dos profissionais entrevistados, 

mostram que alem de conhecer um ritmo chocável também sabem qual conduta a 

ser tomada, evidenciada na alternativa “c”. O que torna-se preocupante é que 29% 

demonstra não entender o que discerne entre cardioversão e desfibrilação, enquanto 

21 % não compreende que ao evidenciar um ritmo e que neste caso é chocável  

deverá ter a conduta de desfibrilação e não de RCP 30/2. 

Na Tabela 12 foi evidente que os entrevistados conseguem em sua maioria 

ter o perfeito entendimento nos aspectos de liderança, pois seus resultados foram 
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definidos  em 74%, contra 26% demonstrando que liderança tem que ser 

transparecida para que haja obediência dos colaboradores para com o líder. 

Na tabela 13 Através das variáveis entre acertos e erros é possível a 

observação de que 70% dos enfermeiros entrevistados sabem qual o intuito da arte 

liderar equipes dento dos conceitos gerais de ser líder, já os outros 30% não 

correspondem aos padrões de liderança conduzindo as ações de forma 

descoordenada. 

A Tabela 14 descreve não a quantidade de entrevistados e  sim a quantidade 

de acertos e erros de todas as alternativas sendo assim observou-se que o resultado 

mesmo sendo mediano observou-se que os entrevistados em 57% não tem 

conhecimento nos aspectos de assistência na PCR e 43% tem total entendimento 

nas condutas e na tomada de decisões durante o procedimento prático. 

7. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 

  No entender dos pesquisadores, o enfermeiro além de uma boa  

fundamentação teórico-prático precisa ter capacidade de liderança, iniciativa e 

maturidade emocional para trabalhar com situações emergenciais, haja vista que 

dentro do contexto da parada cardiorrespiratória é necessário segurança pra 

determinar ações e delegar funções, mas para isso o profissional enfermeiro deverá 

permanecer seguro se mantendo em cursos de especialização. Em suas variáveis 

foi observável que dos  31 entrevistados 61% tem especialização abrangente em 

diversas áreas e 39% são profissionais que não tem especialização. Sobre os 

aspectos de liderança, 70% obtiveram maiores resultados de assertividade em 

relação á PCR e suas especificidades que mostrou 57% de erros. 

  Acredita-se que a pesquisa contribuirá no conhecimento dos 

acadêmicos e profissionais da área visando um atendimento qualificado e de 

excelência, respeitando as normas e diretrizes do protocolo universal da American 

Heart Association. 
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ANEXO I 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E QUESTIONÁRIO (ANEXO I) 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

IDADE:                SEXO:             PROFISSIONAL ATUANTE: (    )SIM      (    )NÃO               

ESPECIALIZAÇÃO:  (    )SIM     (    )NÃO    SE SIM, QUAL? 

TEMPO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA: 

 

1. A parada cardiorrespiratória classifica-se em 4 ritmos, nos quais 2 deles são 
chocáveis, é certo afirmar que: 

a) AESP (Atividade elétrica sem pulso) + assistolia; 
b) Assistolia + FV (Fibrilação Ventricular); 
c) AESP + TVS/P; 
d) TVS/P (Taquicardia Ventricular sem pulso) + FV (Fibrilação Ventricular); 
e) AESP + TVS/P + FV. 

 
2. Qual conduta á ser tomada ao evidenciar uma PCR em AESP ou 

ASSISTOLIA: 
a) Aplicar M.O.V.E (monitorização, oxigenação, veia, exame laboratoriais); 
b) Desfibrilação; 
c) RCP; 
d) Cardioversão; 
e) As afirmativas A e C estão corretas respectivamente 

3. Para garantir o sucesso de uma reanimação, quais as habilidades que o 
profissional enfermeiro deve ter enquanto líder? 

a) Compreender a sua função e também as funções dos outros membros 
da equipe; 

b) Orientar e delegar atribuições; 
c) Monitorar a atuação e assistência de cada membro da equipe; 
d) Concentrar-se apenas nas orientações médicas; 
e) Facilitar o entendimento entre a equipe 

4. Enquanto enfermeiro líder e capacitado para dar assistência á uma PCR, 
provavelmente saberá reconhecer o que é essencial para uma ressuscitação 
efetiva, sendo assim quais afirmativas estão corretas? 

a) Comprimir com força e rapidez; 
b) Sugerir entubação orotraqueal ao profissional médico; 
c) Permitir o retorno total do tórax; 
d) Evitar ventilações excessivas; 
e) Delegar troca de colaborador na massagem cardíaca a cada 3 minutos 
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5. Em uma PCR há uma exacerbação de informações multidisciplinares. Na 
comunicação com os membros da equipe de ressuscitação, o líder deve 
usar comunicação em circuito fechado. Com esta informação é correto 
afirmar que: 

a) Não há necessidade de informar o líder da equipe depois de  administrar o 
fármaco ou executar o procedimento; 

b) Atribuir outra tarefa depois de receber confirmação verbal  de que uma 
tarefa foi concluída; 

c) Incentive os membros da equipe a falar claramente repetir a ordem 
inclusive médica por menor que seja dúvida; 

d) Em tom de grito transmita mensagens e/ou ordens de fármacos e/ou 
procedimentos; 

e) Apenas as afirmativas A e D estão corretas 
 

6. Na sua avaliação, ao reconhecer uma TVS/P (Taquicardia Ventricular sem 
pulso), qual a conduta á ser tomada? 

a) Cardioversão 100 J; 
b) Cardioversão 50 J; 
c) Desfibrilação imediata carga 360 J; 
d) Somente RCP 30/2; 
e) Apenas a letra D está correta 

 
7. Embora existam inúmeros conceitos distintos sobre liderança, qual o 

conceito que mais se enquadra? 
a) Liderança é o processo de conduzir as ações ou influenciar o 

comportamento e a mentalidade de outras pessoas. A pessoa que 
comanda com sucesso seus colaboradores para alcançar uma 
finalidade especifica é um líder. 

b) Ser líder é agir sempre com autoridade e impor suas ideias e decisões ao 
grupo sem ouvir a opinião destes. 

c) Ser líder é ter total confiança no grupo, suas decisões são delegadas e a 
participação do líder é limitada. 

d) O conceito de liderança exige obediência dos elementos do grupo, haja 
vista que o líder deverá ser superior a eles, exercendo disciplina, 
paciência, compromisso, respeito e humildade. 

e) Entende-se por liderança a percepção do grupo em relação o líder, que 
consegue influenciar, persuadir e argumentar sobre pessoas, fazendo 
transaparecer que ele é que comanda toda e qualquer situação. 
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ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

PARTICIPANTES DA PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

 

Título do projeto de pesquisa: Liderança do Enfermeiro na assistência a P.C.R em 

unidade hospitalar 

 

Objetivo: Caracterizar o perfil e o conhecimento dos profissionais enfermeiros 

lotados em unidade hospitalar com relação á liderança de equipe na assistência a 

parada cardiorrespiratória, especificamente lotada nos setores de classificação de 

risco, pronto-socorro, unidade de internação, centro-cirúrgico, centro de terapia 

intensiva, maternidade, centro de controle de infecção hospitalar e educação 

permanente. 

 

A participação será voluntária, assim como a desistência durante qualquer etapa do 

desenvolvimento da pesquisa, sem que isto represente qualquer tipo de prejuízo 

para a instituição, bem como para os participantes. 

 

Será mantida em sigilo a identificação do profissional entrevistado. Durante qualquer 

etapa da pesquisa, os participantes poderão ter acesso à pesquisa para a 

esclarecimentos de eventuais dúvidas. 

 

Eu,__________________________________________________ profissional lotado 

na área de enfermagem em unidade hospitalar, concordo em participar após ter 

recebido esclarecimentos sobre a pesquisa. 

 

Ilhabela, _____de_______________de 2017 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Pesquisador Principal    Profissional 

 

 


