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Parada e reanimação
cardiorrespiratória: conhecimento
do enfermeiro baseado nas diretrizes
da American Heart Association 2015
Francisco Railson Bispo de Barros1, Manoel Luis Neto2

Objetivos: Objetivo: avaliar o conhecimento do especialista em formação do curso de Cardiologia e Hemodinâmica no que se refere
ao atendimento emergencial à parada cardiorrespiratória, segundo as novas diretrizes da American Heart Association – 2015.
Metodologia: estudo descritivo/exploratório, com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada entre março e abril de
2017, por meio da aplicação de um questionário estruturado em pós-graduandos. Os dados foram analisados por meio da estatística
descritiva simples. Resultados: da amostra de 25 pós-graduandos, 20 (80%) tinha conhecimento para identificar uma parada
cardiorrespiratória e 21 (84%) indicaram qual a conduta correta após a detecção deste evento, 20 (80%) referiram que já realizaram
cursos sobre o tema e 23 (92%) buscaram melhores informações sobre o tema na literatura. Conclusão: os pós-graduandos possuem
conhecimento suficiente sobre o tema proposto, apresentando interesse na qualificação técnico-científica.
Descritores: Parada Cardíaca; Enfermagem; Ressuscitação Cardiopulmonar.
Cardiorespiratory arrest and resuscitation: nurse’s knowledge based
on American Heart Association guidelines 2015
Objective: to evaluate the knowledge of the specialist in the training of Cardiology and Hemodynamics in emergency cardiac arrest,
according to the new guidelines of the American Heart Association - 2015. Methodology: descriptive / exploratory study, with a
quantitative approach. Data collection was performed between March and April 2017, through the application of a structured
questionnaire, the final sample being composed of 25 post-graduate students obtained for convenience. Data were analyzed using
simple descriptive statistics. Results: of the sample of 25 participants, 20 (80%) had knowledge to identify a cardiorespiratory
arrest and 21 (84%) indicated the correct behavior after the detection of this event, 20 (80%) reported having already taken courses
on the subject and 23 (92%) sought better information on the subject in the literature. Conclusion: the postgraduate students have
sufficient knowledge about the proposed topic, presenting an interest in the technical-scientific qualification.
Descriptors: Cardiac Arrest; Nursing; Cardiopulmonary Resuscitation.
Parada y reanimación cardiorrespiratoria: conocimiento del enfermero basado
en las directrices de la American Heart Association 2015
Objetivo: evaluar el conocimiento del especialista en formación del curso de Cardiología y Hemodinámica en lo que se refiere
a la atención de emergencia a la parada cardiorrespiratoria, según las nuevas directrices de la American Heart Association 2015. Metodología: estudio descriptivo / exploratorio, con abordaje cuantitativo. La recolección de datos fue realizada entre
marzo y abril de 2017, a través de la aplicación de un cuestionario estructurado, siendo la muestra final compuesta por 25
post graduados obtenida por conveniencia. Los datos se analizaron mediante la estadística descriptiva simple. Resultados:
de la muestra de 25 participantes, 20 (80%) tenían conocimiento para identificar una parada cardiorrespiratoria y 21 (84%)
indicaron cuál es la conducta correcta después de la detección de este evento, 20 (80%) mencionaron que ya realizaron cursos
sobre el tema y 23 (92%) buscaron mejores informaciones sobre el tema en la literatura. Conclusión: los post-graduandos
poseen conocimiento suficiente sobre el tema propuesto, presentando interés en la calificación técnico-científica.
Descriptores: Parada Cardiaca; Enfermería; Resucitación Cardiopulmonar
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RESULTADOS
A amostra foi constituída por 25 (69,4%) pós-graduandos do curso de Enfermagem em Cardiologia e
Hemodinâmica. Do total de enfermeiros, sete (19,4%) se
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Os enfermeiros foram avaliados quanto ao interesse
que possuem acerca do tema através de dois pontos considerados, para esta pesquisa, cardeais: interesse em realizar
cursos de qualificação e busca espontânea por literatura
científica específica sobre o tema. Quando questionados
sobre a realização de cursos sobre o assunto, 80% dos en-
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e as implicações de sua partic
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Tabela 5 – Conhecimento dos pós-graduandos segundo interesse que possuem acerca do tema. Manaus,momento.
AM, Brasil, 2017.
Variáveis

nº

%

RESULTADOS

Realização de cursos sobre RCP/PCR
Sim
Não
Leitura de literatura específica
Sim
Não
Total

DISCUSSÃO
Foi observado no presente estudo que o número de mulheres cursando a pós-graduação é superior ao de homens.
Em um estudo realizado com 91 pós-graduandos atuando em
unidades não hospitalares de atendimento à urgência e emergência, com objetivo de avaliar o conhecimento teórico dos
enfermeiros sobre RCP, também foi observada maior prevalência do sexo feminino nessa profissão(7).
O objetivo da avaliação inicial da vítima de PCR é a detecção
imediata dos sinais clínicos sugestivos desse quadro. Nesse
sentido, a primeira conduta a ser tomada pelo socorrista, após
a análise do cenário, é a avaliação do nível de consciência e
do pulso carotídeo da vítima por no máximo 10 segundos, que
apresentará inconsciência e ausência de pulso. Nesse estudo,
mais de 2/3 dos participantes respondeu corretamente a essa
questão. Estudo desenvolvido com enfermeiros e médicos de
um hospital público com o objetivo de avaliar o conhecimento
teórico sobre a mesma temática do estudo proposto também
identificou um elevado índice de satisfação para a detecção de
uma PCR, no qual 78,9% dos profissionais indicaram uma adequada avaliação do referido quadro clínico(2).
Após a detecção de uma PCR, o profissional da saúde deve
imediatamente solicitar o Serviço Médico de Emergência(5), no
caso do Brasil o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU 192). Nesse estudo foi constatado que a maioria dos
pós-graduandos sabe que a primeira ação após a identificação da PCR é solicitar ajuda. No estudo citado anteriormente,
observou-se que 75,7% dos profissionais responderam corretamente a essa questão, o que caracteriza um considerado
nível de conhecimento quanto ao atendimento inicial(2).
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