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RESUMO 
 

O tema abordado Parada Cardiorrespiratória é uma das emergências mais 

presentes na vida dos profissionais que atuam em setor de urgência e emergência.            

Logo uma pesquisa sobre a qualificação dos profissionais que atuam em um setor 

de emergência tem por finalidade avaliar a capacitação dos profissionais na 

assistência deste agravo. Trata-se de um estudo qualitativo e quantitativo que 

contou com a participação de 20 profissionais de enfermagem, entre técnicos e 

enfermeiros de um setor de emergência de um hospital do meio oeste catarinense. A 

qualificação foi avaliada através de um questionário aplicado aos profissionais no 

primeiro semestre de 2019 no referido hospital. Após procedeu-se a avaliação do 

mesmo, o qual nos mostrou que entre as dificuldades citadas, a insegurança 

predomina, outro ponto forte foi a liderança como um desafio para o enfermeiro, 

ainda podemos observar a funcionalidade no quesito espaço físico e equipamentos 

essenciais. O papel do enfermeiro frente à equipe e na assistência é imprescindível 

para uma assistência de qualidade e eficácia 

 
Palavra- chave: Parada cardiorrespiratória, Profissionais, Qualificação.  
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                                                           ABSTRACT 
 
 

 
       The topic addressed Cardiac Arrest is one of the most present emergencies in 
the lives of professionals working in the emergency and emergency sector. 
Therefore, a research on the qualification of the professionals that work in an 
emergency sector has the purpose of evaluating the qualification of the professionals 
in the assistance of this aggravation. It is a qualitative and quantitative study that 
counted on the participation of 20 nursing professionals, among technicians and 
nurses of an emergency sector of a hospital in the Midwest of Santa Catarina. The 
qualification was assessed through a questionnaire applied to professionals in the 
first half of 2019 in the referred hospital. After the evaluation of the same, which 
showed us that among the cited difficulties, insecurity prevails, another strong point 
was the leadership as a challenge for the nurse, we can still observe the functionality 
in the physical space and essential equipment. The role of the nurse in front of the 
team and in the assistance is essential for a quality and effective assistance 

 
Key words: Cardiorespiratory arrest, Professionals, Qualification  
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INTRODUÇÃO 
 

Segundo a Nettina (2011), os cuidados de emergência podem ser definidos 

como os cuidados episódicos ministrados ao paciente e orientados para as lesões, 

enfermidades graves ou com potencial risco de vida. A filosofia dos cuidados de 

emergência inclui o conceito de que uma emergência consiste em tudo o que o 

cliente ou a família considera como tal. A enfermagem na emergência é uma prática 

única que lida com clientes instáveis e não diagnosticados, que chegam ao serviço 

médico geralmente de forma inesperada. 

Necessita de uma abordagem sistemática para a avaliação de um cliente em 

uma emergência. Em geral, a lesão mais dramática não é a mais grave. As 

abordagens primárias e secundárias conferem ao enfermeiro uma conduta metódica 

para ajudar a identificar e priorizar as necessidades do cliente. (NETTINA,2011) 

Avaliação primária; Avaliação rápida das vias respiratórias, respiração, 

circulação e alteração neurológica decorrente de lesão na medula espinal ou na 

cabeça do cliente (NETTINA, 2011). 

Vias respiratórias; O cliente apresenta vias respiratórias patente? O cliente 

consegue falar? Observar se existem obstruções nas vias respiratórias, como dentes 

soltos, corpos estranhos, sangramentos, vômitos ou outras secreções. 

Imediatamente, tratar tudo que comprometa as vias respiratórias. (NETTINA,2011)  

    Pires (2006), afirma que a parada cardiopulmonar é a cessão da circulação 

e da respiração; é reconhecida pela ausência pulso e apneia em um cliente 

inconsciente. O mesmo autor diz que as manobras de ressuscitação cardiopulmonar 

(RCP), foram introduzidas na década de 1950, quando se verificou que a 

ressuscitação, após a parada cardíaca era de fato possível. 

Segundo (Meldau,1996). Recebe o nome de Parada Cardiorrespiratória, 

(PCR) a abrupta e inesperada interrupção da circulação sanguínea, consequente da 

parada dos batimentos cardíacos. Após a ocorrência desse fenômeno, o indivíduo 
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perde a consciência dentro de 10 a 15 segundos, em decorrência da ausência da 

circulação sanguínea no cérebro. Segundo a mesma, a parada cardiorrespiratória 

pode apresentar-se de formas distintas. São elas: 

Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso: Caracteriza-se por 

um ritmo acelerado, irregular e ineficaz. 

Assistolia ventricular: Neste caso, há ausência de ritmo cardíaco. 

Atividade elétrica sem pulso: Neste caso, há a presença de atividades 

elétricas na musculatura cardíaca; Todavia os batimentos são ineficaz e não há a 

presença de circulação sanguínea. 

Respiração: O cliente está respirando? Observar se ocorrem elevação e 

descida do tórax (verificar a ausculta pulmonar bi lateral), frequência e padrão 

respiratório, coloração da pele, uso de músculos acessórios, ruídos respiratórios 

adventícios, integridade da parede torácica. (NETTINA,2011) 

Circulação: A circulação corre risco imediato? Você consegue palpar um 

pulso central? Qual a qualidade do pulso (forte, fraco, lento, rápido)? A pele 

encontra-se aquecida e seca? A coloração da pele é normal? Verificar a pressão 

arterial, nos dois braços se houver suspeita de traumatismo torácico.  

Incapacidade: Avaliar o nível de consciência e as pupilas. (NETTINA,2011).  

Diante da responsabilidade da equipe de enfermagem que atua frente a 

parada cardiorrespiratória, sendo primordial para uma evolução benéfica do agravo, 

surgiu a seguinte dúvida: qual a qualificação dos profissionais que atuam em uma 

emergência no caso de uma parada cardiorrespiratória em um hospital do meio 

oeste catarinense?  

O incentivo para dar início a pesquisa decorreu da observação e percepção 

da insegurança e “medo” da equipe de enfermagem de um setor de emergência na 

atuação à PCR, durante minha atuação como técnica em enfermagem neste setor. 

O objetivo principal foi analisar a qualificação dos profissionais técnicos em 

enfermagem e enfermeiros que atuam em setor de emergência, no caso de uma 

parada cardiorrespiratória, analisando o nível de qualificação em suas categorias. 

Possui como objetivos específicos avaliar o local de atendimento, os equipamentos, 

a equipe e sugerir melhorias. Para atingir os objetivos, realizado uma pesquisa de 

natureza qualitativa e exploratória. 
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2    DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 Referencial Teórico 
 

2.1.1 Parada Cardiorrespiratória (PCR) 
 

A Parada Cardiorrespiratória (PCR) constitui-se numa condição de 

emergência, na qual o indivíduo apresenta interrupção súbita e inesperada do pulso 

arterial e respiração, sendo estas condições vitais ao ser humano. (GUIMARÃES; 

LOPES; LOPES, 2005) 

Bueno e Lopes (2005), ao discorrerem sobre uma PCR, a definem como o 

súbito cessar da atividade miocárdica ventricular útil, associada à ausência de 

respiração. 

A Parada cardiorrespiratória (PCR) no setor de emergência é triste por 

morbimortalidade elevada, mesmo quando o cliente é atendido de forma ágil e 

adequada, o tempo é variável importante, estimando se que a cada minuto que o 

cliente permanece em RCP, 10% de probabilidade de sobrevida sejam perdidos. O 

treinamento, educação continuada dos profissionais de saúde no atendimento 

padronizado dessa situação clinica pode ser implicações prognósticas favoráveis. No 

plano hospitalar pode se prever desde ocorrências em locais menos equipados, 

como ambulatórios, até as que surgem em outros locais, muito bem equipados, 

como as unidades de terapia intensiva. No entanto a PCR, é mais comum no 

ambiente pré- hospitalar, fato explicado pelo dado histórico de que cerca de 50% 

dos clientes com infarto agudo do miocárdio não chegam vivos ao hospital (PAZIN 

2003). 

Segundo as diretrizes da ACLS (2015), conduta para a parada respiratória, 

checar responsividade (tocar os ombros e chamar o paciente em voz alta), checar a 

presença de respiração, se não responsivo e respiração ausente ou gasping, 
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posicionar o paciente em decúbito dorsal em superfície plana, rígida e seca, solicitar 

ajuda, (desfibrilador, maletas de drogas e de vias aéreas, checar pulso central 

carotídeo) em 10 segundos. (ACLS,2015) 

Se pulso presente: Abrir vias aéreas e aplicar 1 insuflação com bolsa valva-

máscara. A insuflação de boa qualidade deve ser de 1 segundo e obter visível 

elevação do tórax. Considerar a escolha da manobra manual, segundo a presença 

de trauma; precocemente instalar suprimento de oxigênio, alto fluxo (10 a 15 l/ min) 

na bolsa valva- máscara; considerar a instalação da cânula orofaríngea (COF), na 

persistência da parada respiratória, realizar uma insuflação de boa qualidade de 5 a 

6 segundos (10 a 12 / min): verificar a presença de pulso a cada 2 minutos. Na 

ausência de pulso iniciar RCP com compressões torácicas eficientes. Assim que 

possível, instalar dispositivos de via aérea avançado, preferencialmente a intubação 

orotraqueal, considerar o uso de máscara laríngea caso difícil a intubação. Confirmar 

efetiva ventilação e fixar o dispositivo escolhido (ACLS,2015). 

Após instalação de via área avançada realizar 8 a 10 insuflações / min (uma a cada 

6 a 8 segundos) e checar o ritmo a cada 2 minutos. Manter atenção para PCR. 

Recomenda se a instalação acesso venoso periférico ou intraósseo. Se pulso 

ausente: Iniciar RCP com compressões torácicas eficientes. (ACLS,2015).  

 

2.1.2 Algoritmo de PCR em adultos – Atualizações ACLS, AMERICAN HEART 

ASSOCIATION, SAVC, suporte avançado de vida em cardiologia. 

Inicie a RCP 

  Forneça oxigênio, acople o monitor /desfibrilador, se for ritmo chocável, (FV, 

TVSP), choque no cliente, retorna na RCP por 2 minutos, manter acesso IV ou IO, 

apresentou Assistolia /AESP, administra epinefrina a cada 3 a 5 minutos, após 

apresentar ritmo chocável inicia –se a amiodarona. (ACLS,2015) 

Segundo SAVC, (2015), comprima o tórax por 5 cm, e rapidez de (100-120/min) e 

aguarde retorno do tórax, evite ventilação excessiva, alterne as pessoas que aplicam 

as compressões a cada 2 minutos, se via aérea avançada, relação compressão- 

ventilação 30:2, capnografia quantitativa com forma de onda. 

A carga de choque para desfibrilação bifásica, a recomendação do fabricante 

por exemplo dose inicial (120 a 200j) em seguida pode ser doses mais altas 

monofásica,360j.(AHA,2016). 
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2.1.3 Fisiologia do músculo cardíaco 
 

São três os principais músculos cardíacos: O musculo cardíaco atrial, o 

musculo ventricular e as fibras especializadas excitatórias e condutoras. Os 

músculos atrial e ventricular contraem se quase como os músculos esqueléticos, 

mas a duração da contração é bem maior. As fibras excitatórias e de condução 

contraem se vagarosamente, por conterem poucas fibras contrateis, mas com 

descargas elétricas rítmicas automáticas na forma de potenciais de ação, ou fazendo 

a condução desses potenciais de ação pelo coração, fazendo a representação do 

sistema excitatório que controla os batimentos rítmicos (GUYTON E HULL,2006).  

 

2.1.3.1 Doença da Artéria Coronária 
 

A doença da artéria coronariana (DAC) constitui a principal causa de morte 

nos EUA. A DAC caracteriza se pelo acúmulo de placa dentro das camadas das 

artérias coronárias. As placas aumentam, sofrem espessamento e calcificam se 

progressivamente, causando um estreitamento crítico (oclusão de >70%) da luz da 

artéria coronária, resultando em diminuição do fluxo sanguíneo coronariano e 

suprimento inadequado de oxigênio para o musculo cardíaco. Síndromes coronárias 

agudas (SCA) é uma expressão utilizada para definir as complicações potenciais da 

DAC. Essa síndrome inclui a angina instável, o infarto do miocárdio sem elevação do 

segmento ST (IMSEST) e o infarto do miocárdio com elevação do segmento ST 

(NETTINA,2013). 

2.1.3.2 Fatores de risco para a doença arterial coronariana 
 

Doença cardiovascular (DCV) consiste em uma série de condições que 

envolvem o sistema circulatório, qual engloba o coração e os vasos sanguíneo, 

incluindo as DCVs congênita. Doença cardíaca é um termo abrangente que se refere 

as condições que afetam o coração. Doença cardíaca coronariana (DCC) se refere 

aos distúrbios das artérias coronárias e suas complicações resultantes, tais como 

angina pectoris e infarto agudo do miocárdio. Segundo os Centeres for Disease 

Controland Prevetion, a DCC é a modalidade mais comum de doença cardíaca. A 
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doença arterial coronariana (DAC) afeta as artérias que suprem com sangue o 

musculo cardíaco. A prevenção da DCV requer manejo dos fatores de risco. Os 

fatores de risco principais obedecem a três critérios: 

● Tem uma elevada frequência em variadas populações; 

● Tem um impacto independente significativo no risco de DCV ou derrame 

cerebral; 

● O tratamento e controle dos fatores de risco resultantes acarreta diminuição 

de risco (AHA,2016) 

 

2.1.3.3 Morte súbita cardíaca 
 

Colapso cardiovascular é a perda súbita de fluxo sanguíneo eficaz, causada 

por fatores cardíacos ou vasculares periféricos que podem reverter 

espontaneamente (como a síncope) é a ausência de atividade mecânica do coração, 

confirmada pela ausência de pulso detectável, responsividade e apneia ou 

respiração agônica, ofegante. O termo parada cardíaca é mais utilizado do que 

parada cardiopulmonar quando se refere ao cliente que não está respirando. 

(AEHLERT,2013). 

   Morte súbita cardíaca (MSC) é a morte natural de causa cardíaca, percebida 

por perda abrupta da consciência no período de uma hora do início de mudança 

aguda no sistema cardiovascular. Aproximadamente metade das mortes ocorre 

antes do cliente chegar ao hospital. A MSC é com frequência, o primeiro e único 

sintoma de doença cardíaca. Para outros os sinais de alerta podem aparecer até 

uma hora antes da parada cardíaca. Por causa do dano cerebral irreversível e 

dependendo do suporte vital alguns clientes podem viver por dias ou semanas após 

a ressuscitação da parada cardiorrespiratória antes da morte biológica (AEHLERT, 

2013) 

 

2.1.4 Desfibrilação precoce 
 

Para o cliente que entra em parada cardiorrespiratória, existe a probabilidade 

a ressuscitação ser afetada devido a forma que atuam na RCP e como a 

desfibrilação é realizada. Quando ocorre a parada com testemunhas presentes no 
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momento e a frequência cardíaca indicar FV, a taxa de sobrevivência do cliente cai 

de 7% a 10% por minuto até a desfibrilação, se as manobras de RCP não forem 

iniciadas (AELHERT,2013) 

A American Heart Association a partir do ano de 1995 promove o 

desenvolvimento de programas de treinamentos para leigos com DEA, para 

aumentar as chances de vida em clientes que sofrem parada cardiorrespiratória fora 

do ambiente hospitalar. 

Um desfibrilador externo automatizado é uma máquina com sofisticado 

sistema computadorizado que analisa o ritmo cardíaco do cliente. O DEA detecta um 

ritmo chocável, ele fornece instruções audiovisuais para o socorrista aplicar um 

choque elétrico. Quando ocorre a desfibrilação por leigos. Exemplos, comissários de 

bordo, seguranças de cassinos, empregados de clubes atléticos e demais auxiliares 

de eventos esportivos. A realização de compressões torácicas de boa qualidade é 

essencial para uma efetiva ressuscitação. Um desfibrilador externo automatizado 

(DEA) usa um algoritmo para distinguir ritmos chocáveis de não chocáveis 

(AELHERT,2013) 

Segundo LADEIRA (2013) sabe-se que o ritmo mais frequente nos primeiros minutos 

da PCR, extra hospitalar é a fibrilação ventricular (FV), ou a taquicardia ventricular 

sem pulso (TV SEM PULSO). Esses ritmos estão presentes no início da maioria dos 

casos de PCR extra hospitalar e apresentam bom índice de resposta a fibrilação 

quando tratados em tempo hábil. No entanto, evoluem rapidamente para assistolia 

ou tornam se progressivamente refratários ao choque quando tratados de forma 

tardia. Assim quanto mais precoce a desfibrilação, melhores são os resultados na 

sobrevida. Idealmente o DEA deve estar facilmente disponível em ambientes de alto  

Risco de eventos cardiovasculares súbitos como hospitais, aeroportos e locais de 

alta concentração de pessoas. 

 

2.1.5 Sistematização dos cuidados pós-parada cardiorrespiratória 
 

Com a obtenção do sucesso pós-parada cardíaca o comprometimento 

neurológico e demais disfunções orgânicas são causas importantes de morbidade e 

mortalidade. A resposta de perfusão á isquemia que ocorre durante a parada 

cardíaca e retorno subsequente à circulação espontânea, resulta em uma série de 
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processos fisiopatológicos que foram denominados síndrome pós-parada cardíaca. 

Como: 

● Lesão cerebral pós-parada cardíaca; 

●  Disfunção cerebral pós-parada cardíaca; 

●  Resposta de perfusão sistêmica a isquemia; 

● Persistência da condição patológica precipitante que causou ou contribuiu a 

parada cardíaca. (AHA,2016)  

 

2.1.6 Objetivos dos cuidados pós-parada cardiorrespiratória 
 

Conforme (Aehler,2013) os objetivos dos cuidados pós-parada 

cardiorrespiratória são:  

● Promover suporte cardiorrespiratório para otimizar a perfusão tecidual, em 

especial o coração, cérebro e pulmões; 

●  Proporcionar ao cliente pós-parada cardíaca cuidados integrais, incluindo 

intervenções coronarianas agudas, cuidados neurológicos, terapia intensiva, 

hipotermia terapêutica; 

●  Procurar identificar a causa precipitante da parada cardíaca; 

●  Iniciar o mais breve possível, medidas para evitar recorrência.  

 

2.1.7 Eletrocardiograma 
 

O Eletrocardiograma (ECG) avalia o ritmo e a frequência cardíaca assim 

como a condução do átrio ventricular (AV). O que se observa com o 

eletrocardiograma é o desvio do eixo para a direita junto com a sobrecarga atrial e 

ventricular direita. Essa sobrecarga ventricular direita pode refletir em hipertensão 

pulmonar, obstrução da via de saída do ventrículo direito. O bloqueio incompleto do 

ramo direito muitas vezes indica sobrecarga ventricular direita, de pressão 

(hipertensão pulmonar ou estenose pulmonar), ou de volume. A sobrecarga de 

volume do ventrículo direito é provável quando o r’ em V1 é inferior a 7mm. 

Complexos QRS muitos largos podem ser vistos como possíveis manifestações de 

ventrículos muito dilatados e com disfunção (PETER, 2010). 
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O flutter atrial (geralmente de forma atípica também chamado taquicardia intra 

atrial reentrante), mais comum em jovens do que a fibrilação atrial. Sobrecarga atrial 

ventricular poderá refletir hiperfluxo pulmonar, assim como a disfunção da válvula av 

e disfunção miocárdica (PETER, 2010). 

 

2.1.7.1 Fibrilação ventricular 
 

A Fibrilação ventricular (FV) é um ritmo caótico que começa nos ventrículos. 

Na FV, não há despolarização organizada dos ventrículos, o músculo ventricular 

estremece, não a vendo assim contração miocárdica efetiva e não há pulso. Causas 

de acordo com Aelhert (2015): 

● Síndromes coronárias agudas; 

●  Antiarrítmicos e outros medicamentos; 

● Desequilíbrio eletrolítico; 

●  Fatores ambientais; 

●  Insuficiência cardíaca; 

●  Hipertrofia; 

●  Aumento da atividade do sistema nervoso simpático; 

●  Estimulação do nervo vago. 

 

Ainda Aelhert, (2013) coloca em relação ao que fazer: Se nenhum fármaco 

usado no tratamento da parada cardíaca comprovadamente aumenta a sobre vida a 

alta hospitalar, as prioridades na parada cardíaca por FV ou TV sem pulso, incluem 

se a epinefrina a vasopressina a amiodarona e a lidocaína (caso a amiodarona não 

esteja disponível). 

A epinefrina apresenta muitos efeitos benéficos, como broncodilatação, 

aumento da frequência cardíaca e da força de contração. A epinefrina é 

administrada durante a parada cardíaca por suas propriedades vasoconstritoras (alfa 

adrenérgicas). A vasoconstrição ajuda aumentar a pressão de perfusão coronária e 

cerebral. A epinefrina pode também provocar efeitos colaterais, incluindo o aumento 

do consumo de oxigênio pelo miocárdio pós ressuscitação e disritmias ventriculares 

(AELHERT,2013). 
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2.1.7.2 Assistolia 
 

A assistolia ventricular é a total ausência da atividade elétrica ventricular. Não 

há frequência cardíaca, pulso, ou debito cardíaco, esse ritmo é denominado 

assistolia onda P. A bradiassistoliarefere se ao ritmo cardíaco com frequência 

ventricular inferior a 60 batimentos/min em adultos. Quando percebido assistolia no 

monitor cardíaco inicie a recuperação cardio pulmonar, (RCP), incluindo acesso 

venoso de bom calibre, administração de epinefrina (AELHERT,2013). 

Segundo LADEIRA (2013), a AESP, atividade elétrica sem pulso, caracteriza 

se por um ritmo elétrico que usualmente deveria estar associado a pulso central. São 

várias as atividades elétricas englobadas nessa definição (dissociação 

eletromecânica, pseudodissociação eletromecânica, ritmo idioventricular e outros), 

mas o tratamento é o mesmo para todos os ritmos. Geralmente existe algum fator 

impedindo o acoplamento entre a atividade elétrica organizada do miocárdio e a 

contração muscular efetiva que deveria resultar dessa atividade elétrica. O 

tratamento da AESP, nunca deve ser realizado por meio de choque, pois já existe 

uma atividade elétrica ventricular organizada potencialmente capaz de gerar pulso 

central. A assistolia é a forma de pior prognóstico, caracterizando a ausência de 

atividade elétrica no coração. Todo cuidado na identificação desse ritmo é pouco, 

pois até 10%dos ritmos identificados inicialmente com assistolia pelas pás, gerando 

um ritmo de base verdadeiro a FV. A FV fina também pode induzir ao diagnóstico 

errôneo de assistolia. 

 

2.1.7.3.Epinefrina 
 

 Ferreira (2013), em relação a Epinefrina apresenta: 

Mecanismo de ação: Estimula os receptores alfa-1, beta-1 e beta-2 

adrenérgicos, acarretando relaxamento da musculatura lisa da árvore brônquica, 

estimulação cardíaca e dilatação da vasculatura da musculatura esquelética; 

pequenas doses podem causar vasodilatação via receptores beta-2 vasculadores: 
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doses altas podem produzir constrição das musculaturas esqueléticas e lisa 

vascular. 

Indicação: Tratamento de broncoespasmos, asma brônquica, reações 

anafiláticas parada cardíaca. Tratamento de glaucoma de ângulo aberto. Controle de 

epistaxe ou facilitação de cirurgia nasal ou ocular. 

Reações adversas: Angina arritmia cardíaca aumento de consumo de 

oxigênio, dor torácica, ectopia ventricular, hipertensão arterial, morte súbita, palidez, 

palpitação, rubor, taquicardia, vasoconstrição, náuseas, ressecamento da orofaringe, 

vomito, xerostomia, retenção urinária aguda em pacientes com obstrução do fluxo 

vesical, sua administração pode ser por via subcutânea, intramuscular, intravenosa, 

intraóssea.  

         Segundo LADEIRA, (2013) a epinefrina, ou a vosopressina são as primeiras 

droga a ser utilizada na PCR (FV /TV sem pulso, assistolia ou atividade elétrica sem 

pulso) é a epinefrina e/ ou vasopressina. A dose de epinefrina é de 1mg a cada 3 a 5 

minutos por via venosa ou intraóssea ou na dose equivalente através da cânula 

endotraqueal; A vasopressina pode ser utilizada em substituição a primeira ou 

segunda dose de adrenalina ou como droga inicial. 

 

2.1.7.4 Amiodarona 
 

  Ferreira (2013), em relação a Amiodarona apresenta: 

Mecanismo de ação: fármaco da classe II dos antiarrítmicos. Bloqueador de 

canal de potássio; interfere com os canais de sódio e cálcio. Prolonga a duração do 

potencial de ação cardíaca, prolonga o período refratário, diminui a condução AV e a 

função do modo sinusal. 

Indicação: Tratamento de fibrilação ventricular recorrente potencialmente 

letal ou de taquicardia supraventricular refrátaria ou outros agentes antiarrítmicos ou 

em pacientes intolerantes a outros agentes utilizados nessas condições. Tratamento 

de fibrilação ventricular recorrente potencialmente letal ou de taquicardia ventricular 

hemodinamicamente instável, refrátaria a outros agentes antiarrítmicos ou em 

pacientes intolerantes a outros agentes utilizados nessas condições. 

Reações adversas: Hipotensão arterial, assistolia, parada cardíaca, 

dissociação eletromecânica, taquicardia ventricular, choque cardiogênico, bloqueio 
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AV, bradicardia, insuficiência cardíaca congestiva, distúrbio de condução, arritmia 

cardíaca, rubor, edema, pele ardósia azul, disfunção tireoideana, redução do libido, 

dor abdominal, distúrbio da coagulação, hepatite e cirrose, flebite e distúrbios 

visuais, toxicidade pulmonar.  

Segundo LADEIRA (2013), a primeira droga antiarrítmica a ser utilizada é a 

amiodarona. Deve ser utilizada na dose de 300mg EV em bolo, podendo ser 

repetida mais uma dose de 150mg. A manutenção após retorno de ritmo com pulso 

é de 1mg por minuto por 6 horas e 0,5 mg por minuto por mais 18 horas. A 

amiodarona mostrou ser superior a lidocaína na FV/TV refratária no atendimento 

extra hospitalar, quando a sobrevida na admissão hospitalar. A lidocaína é aceita 

apenas se a amiodarona não estiver disponível.  

 
 
2.1.7.5 Atuação do enfermeiro na emergência  
 

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

momentos, constituindo grave ameaça à vida das pessoas. Frente a essa 

emergência, o enfermeiro tem seu papel de suma importância, pois muitas vezes é 

ele que identifica a PCR, necessitando agilidade, raciocínio rápido e conhecimento 

cientifico, além do trabalho em equipe para que a assistência seja com 

resolutividade. 

O enfermeiro que atua nesta unidade necessita ter “conhecimento científico, prático 

e técnico, afim de que possa tomar decisões rápidas e concretas, transmitindo 

segurança a toda equipe e principalmente diminuindo os riscos que ameaçam a vida 

do paciente (MARTIN, 2002)”. 

 

Gerenciar a superlotação nos serviços de emergência nos grandes 
centros é um desafio para os enfermeiros, pois além de organizar e 
direcionar a equipe, precisa planejar o cuidado visando condições 
adequadas de acordo com a gravidade de cada caso (SANTOS, J. L. 
G. et al,2013) 
 
 

      O enfermeiro é fundamental na engrenagem de uma instituição de saúde, seja 

no ambiente hospitalar ou na saúde pública. No exercício da liderança, o profissional 

deve propiciar um ambiente favorável para a execução das atividades em seu 

cotidiano de trabalho. Esse profissional assume a difícil tarefa de coordenar a equipe 

de enfermagem, e por isso necessita desenvolver habilidades que favoreçam a 
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condução equilibrada de um grupo heterogêneo, transmitindo segurança na tomada 

de decisões. (Ribeiro M; et al 2005). 

Atualmente vem se discutindo sobre liderança na enfermagem, uma vez que o 

enfermeiro ocupa a função na assistência e também agrega a liderança da equipe.  

          Segundo estudos citados por Guirardello, existem quatro competências 

inseparáveis dos grandes líderes: visão, confiança, autoestima positiva e 

comunicação. A visão é a capacidade do líder de enxergar adiante e conduzir o 

grupo a atingir seus objetivos. Quando o líder expõe sua visão, impulsiona os 

membros de sua equipe a alcançarem seus potenciais. A confiança é construída 

através de objetivos estabelecidos, compromisso com a organização, credibilidade, 

realidade, honestidade e valores. Se o líder possui autoestima positiva, não se 

deixará abater quando falhar e novas tentativas serão realizadas. Quando se 

conhecem suas fraquezas e virtudes, pode-se explorá-las atingindo um crescimento 

pessoal satisfatório. Através de uma contínua comunicação, o líder influencia os 

elementos do grupo a atingirem as metas da instituição. 

 A equipe de enfermagem é a maior entre as equipes de profissionais da área de 

saúde no âmbito de uma instituição hospitalar, tendo nesta o enfermeiro uma ação 

gerencial de destaque. O enfermeiro como profissional e coordenador da equipe de 

Enfermagem, precisa exercer liderança e, para isso, é indispensável que desenvolva 

essa habilidade (DIAS,2003). 

 

Inevitavelmente, o enfermeiro desenvolverá a habilidade de 
liderança, independentemente de suas características pessoais, pois 
a Enfermagem requer um profissional competente, capaz de lidar 
com a grande diversidade humana, além de estar apto para resolver 
problemas e propor mudanças, apontando soluções para o que não 
satisfaz as necessidades da população e da equipe. (Ribeiro M et 

al,2006). 

 

 

. 

Autores contemporâneos compartilham a opinião de que é possível a aprendizagem 

da liderança, pois a mesma compreende uma função gerencial que requer 

qualidades individuais e habilidades específicas, possíveis de serem aprendidas por 

todos os indivíduos. Estas habilidades são aprendidas e construídas ao longo do 

tempo, nas mais diversas áreas de atuação, é o cotidiano que mostra e desenvolve 

o líder. (BENNIS,1988)  
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        Na literatura brasileira, alguns estudos abordam que a liderança é fundamental 

para o trabalho diário do enfermeiro, mas para o seu exercício eficaz este 

profissional precisa buscar meios que viabilizem o desenvolvimento da habilidade de 

liderar; dentre estes destacamos o aprendizado baseado na experiência profissional 

e na educação formal. (BRITO,2015) 

 

 

Gerência e liderança têm demonstrado uma grande importância na 
prática da enfermagem. O enfermeiro na sua prática diária depara-se 
com situações diversas que exigem tomada de decisão, flexibilidade, 
resolução de problemas, mediação de conflitos, coordenação da 
equipe e planejamento para atingir objetivos da organização e dos 
clientes(SIMÕES,2003). 
 

 

 

2.1.7.6 Atuação da equipe de enfermagem na emergência  

 

      

A ativa funcionalidade de um serviço de emergência aliada à gravidade da clientela 

que ali aporta e à constante imprevisibilidade dos acontecimentos fazem com que o 

ambiente seja permeado de instabilidades. Nesse universo, atenuar o sofrimento da 

vítima e humanizar o atendimento são fundamentos para uma atuação de 

enfermagem de qualidade, na busca do equilíbrio entre a técnica, a ética e o aspecto 

subjetivo (SANTOS, 2007) 

Segundo Santos et al (2007), a emergência é uma propriedade que uma dada 

situação assume quando um conjunto de circunstâncias a modifica.  A assistência 

em situações de emergência e urgência se caracteriza pela necessidade de um 

paciente ser atendido em um curtíssimo espaço de tempo. A emergência é 

caracterizada como sendo a situação onde não pode haver uma protelação no 

atendimento, o mesmo deve ser imediato.  

O atendimento de emergência nas Unidades Hospitalares tem importante papel na 

recuperação e manutenção da saúde do indivíduo. Recuperar a saúde e mantê-la se 

estabelece com uma assistência à saúde de qualidade e equipe multidisciplinar 

voltada para o indivíduo como um todo na sua integralidade, atentando para 

aspectos que envolvem a atuação eficaz, eficiente, rápida e com bom conhecimento 

clínico e científico. O enfermeiro assume a função de liderança da equipe de 
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enfermagem e desenvolve ações voltadas para assistência, gerência, ensino e 

pesquisa. Na assistência ele lidera ações de maiores complexidades delegando as 

de menores para Técnicos e/ou Auxiliares de Enfermagem respeitando os aspectos 

éticos e legais da profissão. (FIGUEIREDO; COELHO, 2004)  

O profissional da enfermagem sabe que o fundamental em situações de emergência, 

deve ser o de manter a calma e ter em mente que a prestação de primeiros socorros 

não exclui a importância de um médico. Além disso, certifique-se de que há 

condições seguras o bastante para a prestação do socorro sem riscos. Não 

esquecendo também que um atendimento de emergência mal feito pode 

comprometer ainda mais a saúde da vítima. Situam-se, portanto, entre, de um lado, 

a lealdade a princípios que se pretendem universalmente aplicáveis e objetivamente 

definidos (nos casos de "salvar vidas") e, de outro, situações concretas, nas quais 

estão em jogo sujeitos concretos, médicos e pacientes, com suas crenças, valores e 

concepções particulares do mundo que os cerca. (SANTOS, 2007)  

 

Trabalho em equipe na saúde consiste num modo de organização 
das práticas para abordagem ampliada das necessidades de saúde, 
na perspectiva da integralidade preconizada pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) e requer mudanças dos modelos de atenção. 
(Peduzzi,2013) 

 

 

2.1.7.7 O papel da enfermagem no atendimento humanizado de urgência e 
emergência.  
 

Segundo a revista científica de enfermagem RECIEN (Moura, 2014) a 

atuação do enfermeiro na assistência humanizada na área de urgência e 

emergência pressupõe-se que o principal papel do enfermeiro na sala de 

emergência é o de uma assistência segura e livre de risco. 

 

O atendimento humanizado, seja em saúde ou não deve valorizar o respeito 
afetivo ao outro, prestigiar a melhoria da vida e da relação entre as pessoas 
em geral. Quando se fala de humanização da assistência em saúde, pensa-
se em descentralização do atendimento e na necessidade de um 
atendimento mais humano com foco na dignidade das pessoas que 
necessitam de cuidados ou atenção (MOURA, 2014). 
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A humanização da assistência à saúde exige qualidade tanto na competência 

clinica como comportamental dos profissionais seja da enfermagem ou de qualquer 

outra área de atendimento. É importante enfatizar que o atendimento humanizado 

não é só condição técnica, mas também a solidariedade, o respeito e o amor pelo 

ser humano (MOURA, 2014). 

A estrutura da representação social e capacitação para conhecimento do 

objeto humanização encontram-se associada a uma concepção humanística. (Amor, 

cuidado, respeito, dignidade, igualdade e atenção ao ser humano). 

Ainda Moura (2013), a urgência é uma situação que requer assistência rápida, 

no menor tempo possível que não ultrapasse a duas horas, a fim de evitar 

complicações e sofrimentos, emergência é toda situação em que há ameaça 

eminente a vida, sofrimento intenso ou risco de lesão permanente, havendo 

necessidade de atendimento imediato. 

 

Os serviços de emergência hospitalares no Brasil são um fenômeno mundial 
caracterizado por todos os leitos da unidade de emergência ocupados, 
clientes acamados nos corredores tempo de espera para atendimento acima 
de uma hora, alta tensão na equipe assistencial, grandes pressões na 
demanda do atendimento o que pode resultar em baixo desempenho do 
sistema de saúde. O atendimento de urgência e emergência é essencial para 
a manutenção da vida (MOURA 2014). 

 

. 

 
 

 3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo 
 

Trata se de um estudo qualitativo, exploratório, do tipo pesquisa de campo. 

De acordo com GIL (2002), um estudo qualitativo estuda os fenômenos utilizando 

recursos da estatística para descobrir relações entre as variáveis a serem 

estudadas. O estudo exploratório tem como objetivo o problema da pesquisa mais 

explícito ou hipotético. Objetiva o aprimoramento de ideias ou descoberta de 

intuições, o que o torna este estudo bastante flexível. Na maioria dos casos essas 

pesquisas envolvem levantamento bibliográfico e entrevista com pessoas. 
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 Ainda referenciando o autor acima a pesquisa de campo é um tipo de estudo 

que possui um grupo alvo definido para o estudo e consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um objeto, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. 

 

[...]a pesquisa qualitativa é apropriada para a avaliação formativa, 
quando se trata de melhor a efetividade de um programa, ou plano, 
ou mesmo quando é o caso da proposição de planos, ou seja, 
quando se trata de selecionar as metas de um programa e construir 
uma intervenção, mas não é adequada para avaliar resultados de 
programas e planos (ROESCH,1999, p.155). 

 

         Com objetivo de desenvolver um estudo de qualidade e proporcionar 

sugestões de aperfeiçoamento, o mesmo teve em seu desenvolvimento as 

pesquisas do tipo: exploratória, descritiva e bibliográfica. 

         Andrade (2006, p.124) define: 

 
A pesquisa exploratória é o primeiro passo de todo trabalho 
científico. São finalidades de uma pesquisa exploratória, sobretudo 
quando bibliográfica, proporcionar maiores informações sobre 
determinado assunto; facilitar a delimitação de um tema de trabalho; 
definir os objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou 
descobrir novo tipo de enfoque para o trabalho que se tem em 
mente. 

 

     Conforme Marconi e Lakatos, (2007, p.20) a pesquisa descritiva “Delineia o que 

é- aborda também quatros aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de 

fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente”. 

 

A pesquisa bibliográfica é um apanhado geral sobre os princípios de 
trabalhos já realizados revestidos de importância por serem capazes 
de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema. O 
estudo da literatura pertinente pode ajudar a planificação do trabalho, 
evitar duplicações e certos erros, e representa uma fonte 
indispensável de informações podendo até orientar as indagações 
(MARCONI, LAKATOS,2007). 

 

 

     Conforme Fachin (2017): “O questionário consiste em um elenco de questões que 

são submetidas a um certo número de pessoas com intuito de coletar 

informações[...]”. 

Este estudo foi realizado em um Hospital Do Meio Oeste Catarinense, 

referência em neurocirurgia e trauma, o mesmo passou pelo comitê de ética em 
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pesquisa da UNIARP sob o número 8286031770000559. A Coleta de dados foi 

realizada por meio da aplicação de um questionário com questões objetivas 

(APÊNDICE A). Todos os participantes da pesquisa autorizaram a mesma, por meio 

da assinatura de um termo de consentimento. Inicialmente a pesquisa foi baseada 

em um número de 20 profissionais atuantes na emergência, destes 02 não 

participaram devido não atuarem mais na instituição. Os participantes da pesquisa 

foram num total de 18, sendo 10 técnicos em enfermagem e 08 enfermeiros. 

A análise de dados foi realizada através de tabulação dos dados em gráficos 

de acordo com a metodologia da análise quantitativa da estatística descritiva e 

apresentada após aplicação do questionário. 

Segundo Pereira(2012):” análise de dados: trata-se da descrição dos 

procedimentos a serem adotados na tabulação e análise dos dados. Isso vale para 

análises quantitativas[...]”.  

 

 

3.1 ANÁLISE DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

     Neste capitulo serão analisadas as informações decorrentes do questionário 

através da tabulação de dados, utilizando gráficos conforme apresentação a seguir. 

 

 

Gráfico 1- Tempo de formação 

Com este questionamento buscou-se analisar o tempo de formação do 

profissional técnico em enfermagem. 
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FONTE (PINZIGHER, 2019) 

O gráfico 1, analisa o tempo de formação, 10% dos profissionais que atuam 

na emergência enquadram-se no período de 1 a 2 anos, no período de 1 a 4 anos 

ninguém, 5 anos ou mais é o grande número desses profissionais, atingindo assim 

90%. Por se tratar de um setor que requer agilidade e segurança nos procedimentos, 

a experiência é um fator importante quando se fala em segurança e eficácia. 

Segundo Santos et al (1999), a emergência é uma propriedade que uma 
dada situação assume quando um conjunto de circunstâncias a modifica.  A 
assistência em situações de emergência e urgência se caracteriza pela 
necessidade de um paciente ser atendido em um curtíssimo espaço de 
tempo. A emergência é caracterizada como sendo a situação onde não pode 
haver uma protelação no atendimento, o mesmo deve ser imediato. 

 

Observa-se que não há rotatividade de profissionais, o que promove um trabalho em 

equipe, bem como maior efetividade nas atividades realizadas, devido um vínculo 

maior destes profissionais, seja com a equipe e com o setor. 

 

Gráfico 2 - Formação 

Com este questionamento buscou-se analisar o interesse dos profissionais 

técnicos em enfermagem em continuarem os estudos. 

1; 10% 
0; 0% 

9; 90% 

1 a 2 anos 1 a 4 anos 5 ou mais
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FONTE (PINZIGHER, 2019) 

 Observa-se que 60% demonstraram interesse em uma graduação e 40% não 

há interesse em graduar-se.  

A enfermagem é uma ciência e como tal, as mudanças são constantes, novas 

informações são necessárias, atualizações são imprescindíveis e ainda o mercado 

de trabalho exige cada vez mais, seja no avanço tecnológico ou na incessante busca 

pela qualidade. A busca por conhecimento não depende somente do interesse do 

profissional, pois demanda recursos financeiros, disponibilidade de tempo, os quais 

nem sempre são possíveis. 

 

Gráfico 3 - Análise do conhecimento técnico- científico 

Com este questionamento buscou-se analisar o conhecimento técnico-

científico dos profissionais técnicos em enfermagem frente a uma parada 

cardiorrespiratória. 

6; 60% 

4; 40% 

sim não
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FONTE (PINZIGHER,2019) 

No gráfico 3, podemos observar que 70% consideram-se preparados para a 

atuação, 30% relataram estar despreparados para tal emergência.  

O estar preparado nos remete a segurança, experiência que este profissional tem, 

portanto observa-se que ainda, apesar de ser a minoria há anseios na hora da 

assistência. Tem se pensar sobre o perfil do profissional, pois requer características 

especificas para se atuar em emergência, como afirma MARTINS, (2004). 

A atuação em serviço de emergência requer algumas características 
específicas dos profissionais da equipe de enfermagem. Algumas 
competências recebem destaque como: “pensar rápido, ter agilidade 
e capacidade de resolver problemas emergentes”.  

 

 

Gráfico 4 - Liderança e segurança 

Com este questionamento buscou-se analisar como está o papel do líder 

(enfermeiro), na visão dos técnicos em enfermagem. 

7; 70% 

3; 30% 

sim não
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FONTE (PINZIGHER, 2019) 

Podemos perceber que há trabalho em equipe e que o enfermeiro é visto 

como líder na atuação dos atendimentos a parada cardiorrespiratória, pois os 

entrevistados foram unanimes em dizer que o enfermeiro é líder. Analisando a 

concepção dos profissionais técnicos em relação ao papel de líder do enfermeiro, 

observa a efetividade de um trabalho em equipe, demonstrando uma relação 

reconhecida de hierarquia. 

 

 Segundo Bennis (1996): Os líderes são importantes por três motivos: em 
primeiro lugar, eles são responsáveis pela eficácia das organizações. O 
sucesso ou fracasso de qualquer organização. Em segundo, as adversidades 
que encontramos pelo caminho às vezes nos deixam sem rumo, então 
buscamos nos líderes um caminho, um porto seguro. E em terceiro lugar, o 
líder é aquele que conhece o problema, mas não se prende ao contexto, seja 
ele por conta dos cenários administrativos voláteis ou fusões e aquisições ou 
ainda por fatores demográficos. 

 

 

Gráfico 5 - Enfermeiro como coordenador 

 

Com este questionamento buscou-se analisar a visão do técnico em 

enfermagem perante a necessidade do profissional enfermeiro no setor. 

10; 100% 

0; 0% 

sim não
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FONTE (PINZIGHER, 2019) 

 

Observamos que o enfermeiro vem conquistando seu espaço como líder, pois 80% 

afirmaram que o enfermeiro é essencial e 20% relataram não necessitar do 

profissional no setor de emergência.  

Este questionamento dá-se uma importância para refletirmos sobre o espaço que o 

enfermeiro vem conquistando perante a equipe. 

        Líderes não são um sucesso por si mesmos, pois utilizam outras pessoas 

enquanto estabelecem e administram o trabalho na organização; há que se lembrar 

de que, na enfermagem, não seria possível proporcionar uma assistência de 

qualidade sem o suporte, a cooperação e a contribuição dos 

seguidores(BENNIS,1996). 

 

Gráfico 6 - Protocolo de atendimento 

Com este questionamento buscou-se analisar o conhecimento dos técnicos 

em enfermagem sobre protocolos referente a assistência a parada 

cardiorrespiratória. 

8; 80% 

2; 20% 

sim não
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FONTE (PINZIGHER, 2019) 

Podemos observar que 60% não conhecem nenhum protocolo, enquanto 40% 

tem conhecimento de algum tipo de protocolo de atendimento a parada 

cardiorrespiratória. 

 

Os protocolos de enfermagem se constituem como 
ferramenta para normatização e ampliação da clínica do 
enfermeiro nos diferentes pontos da rede de atenção. Integra 
múltiplos documentos e recomendações, baseados em 
evidências em uma ferramenta ampla e concisa. (COREN-
SC, 2018) 

 

     Podemos perceber que não há protocolos na instituição, que os 40% que 

conhecem, procuraram este por meios próprios, analisando desta maneira observa-

se que há uma necessidade de orientação, informação, o que levou-os a buscar.  Em 

2002, o Ministério da saúde publicou uma edição de Protocolos da Unidade de 

Emergência, material este com orientações para implantação deste instrumento, 

inclusive com modelos para várias situações e ou assistência. 

 

Gráfico 7 - Análise do espaço físico e materiais. 

Com este questionamento buscou-se analisar a estrutura do setor, espaço 

físico e materiais essenciais nos atendimentos. 

4; 40% 

6; 60% 

sim não
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FONTE (PINZIGHER, 2019) 

Podemos perceber que quanto a sala e os equipamentos essenciais, estão 

em perfeita condições, sendo unanime a confirmação. 

Não terá êxito na assistência a PCR, somente com uma equipe capacitada, 

são necessários equipamentos e materiais adequados e em perfeitas condições de 

uso, bem como um ambiente apropriado para tal procedimento. Observa-se que esta 

manifestação dos profissionais sobre a referida condições, também se deve a que 

recentemente foi ampliada e reestruturado todo setor de emergência da instituição 

participante da pesquisa. 

 Em 2002 o Ministério da Saúde lançou uma capacitação à distância com o 

tema Equipamentos médico-hospitalar e o gerenciamento da manutenção, através 

do projeto Reforsus, orientando os gestores a necessidade não só da manutenção 

como, de teste os de funcionamento, bem como, métodos para os gestores 

trabalharem com as equipes de trabalho. Assim maximizando a utilidade de recursos 

e proporcionando um atendimento de qualidade, segurança e resolutividade no 

atendimento ao usuário. 

 

 

Gráfico 8 - Qualidade material médico-hospitalar 

10; 100% 

0; 0% 

sim não
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Com este questionamento buscou-se analisar a qualidade do material médico 

hospitalar utilizados nos atendimentos a parada cardiorrespiratória. 

 

FONTE (PINZIGHER, 2019). 

Esta análise demonstra que o material no setor, é ideal e encontra-se em 

perfeito estado, com um resultado de 100%.  

Materiais são considerados insumos ou fatores produtivos, de natureza física, 
com determinada durabilidade, empregados na realização de 
procedimentos/atividades assistenciais aos pacientes. A escassez de alguns 
destes, considerados imprescindíveis para assistência é um dos pontos que 
mais afligem os gestores dos serviços de enfermagem. (Rev. Latino-

americana de Enfermagem, 2005). 

 

     Conforme citação do artigo acima, observamos que as dificuldades em gerenciar 

materiais é amplamente discutida, uma vez que bate diretamente nas questões 

financeiras que envolvem todos os setores e instituições de saúde. Mas quanto à 

instituição envolvida no estudo, observamos que não há problemas em relação á 

materiais.  

 

Gráfico 9 - Organização e planejamento. 

10; 100% 

0; 0% 

sim não
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Com este questionamento buscou-se analisar o planejamento e organização, 

por parte dos profissionais de enfermagem, quanto à reposição de materiais e 

organização da sala de atendimento. 

 

FONTE (PINZIGHER, 2019) 

Podemos observar que há falta de organização pois 70% relataram que em 

algum momento houve falta de material na sala de atendimento e 30% não tiveram 

problemas com falta de material. 

 È possível observar que nem todos, ou seja, a maioria não planeja e organiza 

o ambiente de trabalho. A falta de material é considerada “grave”, pois poderá refletir 

em danos irreversíveis ao paciente, bem como aos profissionais que passarão por 

pressão psicológica e desgaste emocional no momento da atuação sem a devida 

estrutura.  

O atendimento que requer dos profissionais a manutenção da assistência, a 

segurança do paciente, não se restringe às condições do ambiente de trabalho, mas 

também a disponibilidade de recursos humanos e materiais. Não será possível uma 

assistência integrada e adequada, nem tampouco um cuidado dinâmico e resolutivo 

sem suporte ou falta de recursos adequados. Conforme a Lei nº 7.498/86, é função 

privativa do enfermeiro o planejamento, organização, coordenação [...] 

7; 70% 

3; 30% 

sim não
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Gráfico 10 - Segurança, liderança e conhecimento técnico científico.  

Com este questionamento buscou-se analisar o nível de conhecimento e 

segurança dos profissionais enfermeiros. 

 

FONTE (PINZIGHER, 2019) 

 Podemos observar que 70% relataram que sentem-se seguros atuando nas 

emergências, somente com sua qualificação de graduação, enquanto 30% relataram 

que há necessidade de outras qualificações ou capacitações. Apesar de uma 

minoria, relatarem essa necessidade, sabemos que as qualificações são 

imprescindíveis, pois a tecnologia nos desafia diariamente e ainda a busca por 

inovações e melhoria no atendimento é inquestionável.  

As novas capacidades demandadas ao trabalhador para a resolução dos 

problemas concretos e, às vezes, complexos, apresentados no cotidiano do trabalho, 

passam a exigir, além da capacitação técnica, capacidade de resolver problemas, 

iniciativa, criatividade, comunicação, aceitação da competitividade, do trabalho 

compartilhado e do trabalho em equipe. (Rev. esc. enferm. USP. 2011).  

 

 

7; 70% 

3; 30% 

sim não
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Gráfico 11- Formação profissional 

Com este questionamento buscou-se analisar o nível de qualificação dos 

profissionais enfermeiros. 

 

FONTE (PINZIGHER, 2019) 

O gráfico 11, podemos observar que 40% dos profissionais possuem pós-

graduação na área, 60% somente a graduação. 

 Neste contesto os profissionais de enfermagem inseridos no atendimento às 

emergências e ou outra especialidade, devem estarem preparados conforme as 

necessidades do setor. As especializações são consideradas especificas, voltadas 

para um melhor entendimento das diversas especialidades que a enfermagem atua. 

 

 

Gráfico 12 - Conhecimento técnico-cientifico dos profissionais enfermeiros. 

Com este questionamento buscou-se analisar como o enfermeiro sente-se frente 

a parada cardiorrespiratória. 

4; 40% 

6; 60% 

sim não
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FONTE (PINZIGHER, 2019) 

No gráfico 12, podemos observar que 60% dos profissionais estão preparados 

para atuar em parada cardiorrespiratória, enquanto 40% afirmam não sentirem aptos 

frente a uma situação de maior gravidade.  

Sabe-se da importância do conhecimento dos profissionais enfermeiros, pois se trata 

de uma assistência de enfermagem e a maior emergência clínica, que é a Parada 

Cardiorrespiratória. Sabe-se que profissional de enfermagem deve estar sempre em 

busca da competência, através da aprendizagem continua visando a ampliação do 

conhecimento técnico pela atualização, pois estes fatores são essenciais para 

assegurar a sobrevivência do profissional e da profissão, bem como de intervir em 

quadros de PCR. (Anais da Mostra de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, 2017)  

Almeida et al (2011), em seu estudo demonstrou realidade gritante quanto aos 
conhecimentos dos enfermeiros, onde a simples identificação dos passos na PCR, 
destacando também preocupação quanto à manobra de reanimação cardiopulmonar 
em que não foram capazes de descreverem[...] Neste caso frisamos a importância 
dos profissionais de enfermagem perante as PCRs, haja visto, são eles quem mais 
frequentemente identificam o problema e acionam a equipe de atendimento.  

 

Gráfico 13 - Liderança 

6; 60% 

4; 40% 

sim não
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Com este questionamento buscou-se analisar o enfermeiro como líder de 

equipe.

 

FONTE (PINZIGHER, 2019) 

Observamos que 60% sentem-se seguros como líderes de equipe, e 40%não 

se consideram seguros. 

 Numa perspectiva contemporânea, há uma concordância em que a liderança 

seja um fenômeno grupal e que envolve um sistema de influência social de um 

indivíduo sobre os demais; e, ainda, ser um processo coletivo, compartilhado entre 

os elementos de um grupo. (Rev. Latino-Am. Enfermagem, 2003)  

A Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986, determina: “é função privativa do 

enfermeiro o planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 

serviços de assistência de enfermagem”, enfim, a supervisão é função inerente ao 

profissional enfermeiro, que tem que exercê-la de forma particular. 

 

Gráfico 14 – Coordenador de equipe 

Com este questionamento buscou-se analisar o enfermeiro na assistência a  

PCR, como coordenador de equipe. 

 

6; 60% 

4; 40% 

sim não
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FONTE (PINZIGHER, 2019) 

No gráfico 14, podemos observar que 40% dos enfermeiros relataram que o 

técnico de enfermagem teve que assumir seu posto na assistência a PCR, porém 

60% disseram não. 

 A enfermagem tem papel extremamente importante no atendimento à PCR, 

evento em que é imprescindível a organização, o equilíbrio emocional, o 

conhecimento teórico-prático da equipe, bem como a correta distribuição das 

funções por parte destes profissionais, que representam, muitas vezes, a maior parte 

da equipe nos atendimentos de RCP (LUZIA; LUCENA, 2009) 

 

A organização do serviço de enfermagem, função esta privativa 
do profissional enfermeiro que dispõe sobre a regulamentação 
do exercício de enfermagem, tem como finalidade a promoção 
da saúde e a qualidade de vida da pessoa, família e 
coletividade e o planejamento, supervisão e execução de todas 
as atividades de enfermagem, (lei 7.498, de 25 de junho de 
1996). 

 

 

Gráfico 15 - Conhecimento 

Com este questionamento buscou-se analisar o nível de conhecimento 

técnico científico, quesito relacionar a prática a teoria na assistência. 

4; 40% 

6; 60% 

sim não
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FONTE (PINZIGHER, 2019) 

 

Podemos observar que 80% relacionam à teoria a prática para uma melhor 
qualidade na assistência e 20% não buscam relacionar a teoria e a prática no seu 
cotidiano.  

           Relacionar a teoria e a prática busca refletir sobre a relação entre estas como 

elementos que devem estar articulados, visando ao desenvolvimento da assistência 

de enfermagem e diminuam a lacuna entre o conhecimento formal e o informal 

(teoria-prática). Com enfoque na ciência aplicada, habilidades na prática e o senso 

crítico. (LUZIA; LUCELENA 2009) 

[...]Na prática, o pessoal de enfermagem cria em sua mente um 
modelo do ambiente hospitalar em que está inserido, incluindo 
elementos cognitivos e técnicos. O elemento cognitivo pode ser 
representado por esquemas, paradigmas, perspectivas, crenças e 
pontos de vista que ajudam o enfermeiro a compreender o mundo 
em sua volta, enquanto o elemento técnico inclui know-how 
(conhecimento das técnicas e habilidades de enfermagem). Esses 
elementos constituem o conhecimento tácito, o qual permite a 
visualização da realidade, ou seja, “o que é”, e a percepção “do que 

deveria ser”. (NONAKA; TALEUCHI, 1997) 

 

Gráfico 16 - Organização e planejamento. 

8; 80% 

2; 20% 

sim não
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Com este questionamento buscou-se analisar a organização e planejamento 

do profissional enfermeiro, referente a materiais e equipamentos essenciais na 

assistência as emergências.  

 

FONTE (PINZIGHER, 2019) 

Podemos perceber que 89% conferem os materiais ao iniciar o plantão, 

enquanto 11% não o fazem. 

A conferência dos materiais deve ser realizada ao início de cada plantão, o 

enfermeiro (a) pode fazer, ou delegar a função a um técnico, os equipamentos em 

ordem e boa função, garantem um suporte de qualidade a qualquer cliente que 

necessite de atendimento rápido e ágil garantindo a melhor qualidade na assistência 

prestada. Quando se trata de prestar assistência a pacientes em estado grave 

através de ações/procedimentos que não podem sofrer interrupções, haverá uma 

exigência mais complexa de materiais, seja em qualidade ou quantidade.  

Todo material utilizado em reanimação cardiopulmonar (RCP) deve estar 

funcionando adequadamente e sempre disponível em local de fácil acesso, esse 

material, geralmente, é organizado e guardado nos carros de emergência. 

Ressaltando a importância da checagem diária dos carrinhos de emergência, 

atribuindo total responsabilidade ao serviço de saúde, assim como a reposição de 

material e treinamento de profissionais ressaltando o papel do enfermeiro neste 

aspecto. (LIMA et al, 2010). 

8; 89% 

1; 11% 

sim não
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Gráfico 17- Planejamento e organização  

Com este questionamento buscou-se analisar planejamento e organização 

pelo profissional enfermeiro, referente equipe, ambiente e material. 

 

FONTE (PINZIGHER, 2019) 

Podemos observar que 87% planejam e organizam seu plantão, enquanto 

13% relataram não conseguirem manter esta organização.  

A enfermagem utiliza uma diversidade de instrumentos e de materiais na 

realização de seu trabalho, cabe ao enfermeiro a sistematização das ações no 

processo de aquisição de materiais essenciais, bem como a verificação do 

funcionamento de equipamentos utilizados no serviço. Esta organização será de 

suma importância para a continuidade dos atendimentos nas 24 horas, podendo ser 

realizado em equipe, utilizando a passagem de plantão como forma de comunicação 

para as pendências e melhor organização.  

 

 A passagem de plantão é significativo instrumento de gestão da assistência, 
organizado e desenvolvido pela enfermagem. É uma atividade importante 
para assegurar a adequada continuidade da assistência nas 24 horas do dia, 
bem como a integração da equipe, além de ser rico espaço de comunicação 
e aprendizagem coletiva. (Lorenzetti J,et al,2014) 

 

7; 87% 

1; 13% 

sim não



46 

 

GRÁFICO 18 - Capacitação e treinamento 

Com este questionamento buscou-se analisar o quesito treinamento, por parte 

da instituição para os enfermeiros. 

 

FONTE (PINZIGHER, 2019) 

No gráfico 18, podemos observar que não há nenhum treinamento, 

principalmente em relação à parada cardiorrespiratória, pois 100% responderam 

não.  

A legislação vigente preconiza a Educação Permanente e ou continuada nos 

serviços de saúde, conforme portaria GM/MS N 1.996, de 20 de agosto de 2007 que 

dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política da Educação 

Permanente em saúde e dá outras providências. Desta forma, é inquestionável as 

instituições a necessidade de capacitar os profissionais por meio de capacitações 

internas, devido as inovações e mudanças tecnológicas que ocorrem diariamente. 

Ainda, o mercado cada vez mais exige um profissional preparado, atualizado com 

competência para melhor qualidade no atendimento e o profissional deve buscar por 

novos conhecimentos, seja nas especializações e ou atualizações. 

 
 
A Educação Permanente é aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 
ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A 

0; 0% 

8; 100% 

sim não
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educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e na 
possibilidade de transformar as práticas profissionais. Propõe que os 
processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da 
problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades 
de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas 
necessidades de saúde das pessoas e populações, (MS, 2006) 
 
 
 

Para Tacsi e Vendruscolo (2004), os profissionais que atuam na emergência devem 

receber treinamento específico, tanto técnico e científico, quanto uma educação 

continuada voltada para o autoconhecimento, o que exige deles domínio de suas 

próprias emoções e conhecimento de seus limites e possibilidades. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 19 - Conhecimento científico-prático 
 
Com este questionamento buscou-se analisar o nível de conhecimento 

referente às diretrizes de atendimento a parada cardiorrespiratória. (ACLS E A 

AMERICAN HEART ASSOCIATION). 
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FONTE (PINZIGHER, 2019) 

 

O gráfico 19, podemos perceber que 65% tem conhecimento sobre esta 

referência, enquanto 35% não conhecem. É de suma importância todo o 

procedimento realizado, porém é necessário uma referência, principalmente quando 

não se tem protocolos próprios na instituição. Pois é através de um trabalho em 

equipe organizado e sincronizado que se obtém resolutividade nas ações. 

 

A ACLS E A AMERICAN HEART ASSOCIATION são suportes avançados de 
referência cardiológica, para profissionais da área da saúde que gerenciam o 
tratamento das PCR, ou de outras emergências. O suporte avançado de vida 
cardiovascular, manual do profissional, foi criado visando dar treinamento de 
suporte avançado aos profissionais da área de saúde (Michael, 2016) 
 

O setor de emergência tem como objetivos o rápido reconhecimento das situações 

de gravidade, a intervenção precoce e a manutenção da estabilidade. Este deve ter 

uma equipe que trabalhe em sincronia, para que isto aconteça é necessário um 

norteador das ações, para que estas sejam padronizadas. 

 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

6; 65% 

3,2; 35% 

sim não
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A PCR é responsável por 35 % das mortes no Brasil, mais de 1/3 das mortes 

decorre de causas cardiovasculares, que perfazem 300.000 casos anuais. Já nos 

Estados Unidos, estimam-se 250.000 mortes súbitas de causa coronariana por ano.  

A eficácia nas intervenções adotadas são cruciais para melhor resultado no 

atendimento de qualquer situação de emergência, sobretudo em casos de parada 

cardiorrespiratória (PCR). Em virtude disso, é essencial que os profissionais que 

atuam nas emergências estejam preparados para tal situação. 

 

Na análise dos técnicos em enfermagem foi possível observar que devido 

maior tempo e atuação no setor de emergência, garante uma maior segurança para 

atuar na PCR, por outro lado observa-se que não buscam novos conhecimentos, 

seja por protocolos existentes ou continuidade de estudos. Enquanto 60% dos 

profissionais enfermeiros consideram-se preparados para atuar em parada 

cardiorrespiratória, 40% afirmam não sentirem aptos frente a uma situação de maior 

gravidade, como a PCR. 

Na visão do técnico de enfermagem, a atuação do enfermeiro como líder de 

equipe e consequentemente como coordenador durante a assistência, 80% 

entendem e veem esse profissional como líder e apto para tal, apesar de 20% 

relatarem não necessitar do profissional enfermeiro no setor, observa-se que ainda 

há uma certa resistência a subordinação ou a figura de um profissional coordenador. 

Liderar nem sempre é tarefa fácil, assim podemos observar que na 

enfermagem não é diferente, pois 60% dos enfermeiros responderam que sentem-se 

seguros quanto seu papel de líder na equipe, enquanto 40 % sentem-se inseguros, 

ao exercer função de liderança. Em síntese, o enfermeiro necessita compreender o 

processo de líder e desenvolver as habilidades necessárias.  

Nível de conhecimento técnico-científico, baseado em diretrizes norteadoras, 

65% dos enfermeiros conhecem, porem 35% não tem conhecimento do mesmo. 

Enquanto 60% dos técnicos também, não tem conhecimento de nenhum protocolo. 

Como supervisor e coordenador de equipe é sua a responsabilidade de identificar as 

dificuldades e procurar as adequações na hora do atendimento, 100% dos 

entrevistados afirmaram que não receberam nenhuma capacitação para trabalhar no 

setor e nem tampouco sobre assistência na parada cardiorrespiratória. Sabe-se da 

importância de treinamentos constantes, para obtenção de uniformidade dos 

atendimentos e melhoria na qualidade. 
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Quanto a estrutura e equipamentos, com aceitação de 100%, por todos os 

participantes como adequada, os equipamentos encontram-se em perfeitas 

condições de uso, inclusive alguns desses foram adquirido recentemente. Porém 

observamos que nem todos os profissionais realizam testes e organizam os 

ambientes, inclusive 70% dos entrevistados relataram falta de materiais na hora da 

assistência, responsabilidade essa do enfermeiro e de sua equipe. 

A realização desse estudo possibilitou compreender o processo de trabalho 

da equipe de enfermagem atuante na emergência, o quanto é complexo, dinâmico e 

desafiador. Da liderança á prática assistencial, existe um imenso caminho para o 

profissional enfermeiro, pois é necessário muito conhecimento para os desafios 

diários. 

Considerando-se a gravidade desses casos (PCR) e a grande dependência 

dos cuidados de enfermagem para que se obtenha sucesso, observamos que alguns 

dos participantes da pesquisa necessitam de uma capacitação específica sobre o 

tema pesquisado. Para tanto sugerimos que seja realizado uma capacitação com 

todos os profissionais do setor citado, para que possam melhorar o atendimento, 

visando segurança e qualidade. Bem como a implantação de protocolos, 

padronizando os procedimentos de modo eficaz. Deste modo, aumentando a 

qualidade de atendimento ao paciente em agravo de PCR, proporcionando uma 

sobrevida maior e de qualidade. 
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APENDICE 
 

APENDICE A – QUESTIONÁRIO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

1     Quanto tempo está formado? 

 (    ) 1 a 2 anos                       (    ) 2 a 4          (  )   5 ou mais 

1 Deseja concluir o ensino superior? 
(    ) sim                         (    ) não  

 
2 Você se sente preparado (a) para trabalhar em um setor de emergência? 
(    ) Sim                       (    ) Não 

 
3 O enfermeiro (a) que trabalha no seu plantão é seguro para liderar a equipe 

durante as emergências? 
(    ) Sim                       (    ) Não 

 
4 Consegue atuar somente com seus colegas sem a necessidade do profissional 

enfermeiro (a) 
(    ) Sim                       (    ) Não 

 
5 Você tem conhecimento do protocolo de parada cardiorrespiratória da 

instituição? 
(    ) sim                      (    ) não 

 
6 O espaço físico e os materiais são os necessários para o atendimento? 

(     ) sim                       (    ) não  

 
7 A sala de emergência possui equipamentos necessários para o atendimento a 

parada cardiorrespiratória? 
 

(    ) sim                       (     ) não  
 

8 Alguma vez aconteceu de faltar material na assistência a parada 
cardiorrespiratória? 

(    ) sim                       (     ) não 
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ENFERMEIROS         

 

10 Sua capacitação de enfermeiro lhe dá segurança para atuar como líder nas 
emergências? 

(    ) Sim                       (    ) Não 

11Possui pós-graduação em emergência? 

(    ) Sim                       (    ) Não 

12 Você sente-se preparado para atuar em caso de uma parada cardiorrespiratória? 

 (    ) Sim                       (    ) Não 

13 Consegue fazer o papel de líder e conduzir sua equipe com segurança? 
(    ) Sim                       (    ) Não 
 
14 No seu plantão houve momentos em que o técnico de enfermagem  assumiu 
seu lugar? 
(    ) Sim                       (    ) Não 
 
15 Ser enfermeiro (a) lhe garante que saberá pôr a teoria em união a prática 

(    ) sim                                   (    ) não  

16 Você enfermeiro (a) líder da equipe faz conferência dos equipamentos da sala 
antes de iniciar seu plantão? 
(    ) sim                            (    ) não 

 
17 No seu plantão consegue manter a sala onde são atendidas as paradas 
cardiorrespiratórias preparadas tanto em equipe, quanto em equipamentos 
adequados para a melhor qualidade de atendimento? 
(     ) sim                            (     ) não  
 
18 Quando foi contratado para atuar na emergência, você recebeu treinamento 
para atuar nos diversos problemas que ocorrem no dia a dia em especial nos casos 
de parada cardiorrespiratória? 
(     ) sim                            (      ) não 
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19 A ACLS e a AMERICAN HEART ASSOCIATION são as melhores referências 
para estudo e conhecimento da parada cardiorrespiratória. Você tem conhecimento 
dessas diretrizes? 
(     ) sim                           (       ) não 


