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RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa foi analisar o escore de conhecimento dos alunos do curso 
de graduação em Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada 
de Belém-Pa sobre Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP). O estudo ocorreu no 
campo descritivo, exploratório com abordagem quantitativa, com 46 alunos do 8º 
semestre do curso de Graduação em Enfermagem. Foram aplicados questionários 
nos quais a maioria dos entrevistados apresentaram idade acima dos 31 anos 
(18=39,1%), do sexo feminino (31=67,4%), que utiliza como principal fonte de infor-
mação a internet (42.1%). Obteve-se ainda que 24 (52,2%) dos alunos pesquisados 
trabalha durante o dia e estuda à noite, que uma pequena parte já se formou em ou-
tros cursos (22) e sua maioria vem dos cursos técnicos em enfermagem (18=81,8%). 
Pouco menos da metade dos 46 alunos se atualiza sobre reanimação cardiopulmo-
nar, variando o tempo entre três meses 3 anos e em sua maioria o fazem por meio 
de palestras/cursos e aulas da faculdade (8=30,8%), ou ainda somente palestras 6 
(23%). Na avaliação do conhecimento teórico sobre a RCP, 27 alunos (58,69%) 
acertou em mais de 50% das questões. Os resultados obtidos no presente estudo 
permitem concluir que os conteúdos abordados e os instrumentos utilizados para a 
avaliação, subsidiaram de forma favorável a avaliação do aprendizado sobre o aten-
dimento em RCP, para alunos do Curso de Graduação em Enfermagem. Apesar de 
a maioria ter acertado acima da média, o percentual ainda é baixo, necessitando 
haver um incremento maior no processo de ensino e aprendizagem dentro das fa-
culdades de ensino de saúde. Isso pode ser feito mediante a aplicação de teorias 
que ajudem o aluno a perceber seu potencial de aprendizagem. 
 

Descritores:  Parada Cardíaca. Bacharelado em Enfermagem. Ressuscitação Cardi-
opulmonar.  
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ABSTRACT  

 

The objective of this research was to analyze the knowledge score of students of the 
Nursing undergraduate course of a Private Higher Education Institution (HEI) from 
Belém-Pa about Cardiopulmonary Resuscitation. The study was carried out in the 
descriptive, exploratory field with a quantitative approach, with 46 students from the 
8th semester of the Nursing Undergraduate course. Questionnaires were applied in 
which the majority of respondents were aged over 31 (18=39.1%), female 
(31=67.4%), which uses the Internet as their main source of information (42.1%). It 
was also found that 24 (52.2%) of the students surveyed worked during the day and 
studied at night, that a small part had already graduated from other courses (22) and 
most of them came from nursing technical courses (18=81, 8%). A little less than half 
of the 46 students are updated on cardiopulmonary resuscitation, ranging from three 
months to three years and most of them do so through lectures/courses and college 
classes (8=30.8%), or even lectures 6 (23%). In the evaluation of the theoretical 
knowledge about CPR, 27 students (58.69%) scored in more than 50% of the ques-
tions. The results obtained in the present study allow us to conclude that the content 
addressed and the instruments used for the evaluation, favorably supported the 
evaluation of the learning about CPR care for students of the Nursing Undergraduate 
Program. Although the majority have scored above the average, the percentage is 
still low, necessitating a greater increase in the teaching and learning process within 
the health teaching faculties. This can be done by applying theories that help stu-
dents realize their learning potential. 
 
 

Descriptors: Heart Arrest. Education, Nursing, Baccalaureate. Cardiopulmonary Re-
suscitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Tema de estudo 

 

A Parada Cardíaca Respiratória (PCR) é definida como a cessação abrupta 

de atividade mecânica cardíaca confirmada por inconsciência (pessoa não responsi-

va), pela ausência de sinais de circulação central (ausência de pulso carotídeo ou 

femoral) e ausência de respiração (apneia) ou respiração agônica (gasping) (NOLAN 

et al. 2010). 

A Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP) é o conjunto de manobras realiza-

das após uma PCR com o objetivo de manter artificialmente o fluxo arterial ao cére-

bro e a outros órgãos vitais, até que ocorra o retorno da circulação espontânea (NA-

CER, 2015). Essas recomendações são baseadas nas diretrizes da Aliança Interna-

cional dos Comitês de Ressuscitação (International Liaison Committee on Resuscita-

tion - ILCOR) e no consenso científico internacional da Amerian Heart Association 

(AHA) (SILVA et al. 2015). 

A PCR permanece um grande problema de saúde pública, ganhando dimen-

são mundial, apesar dos avanços nos últimos anos relacionados à prevenção e tra-

tamento. Muitas vidas são perdidas anualmente no Brasil relacionado à PCR, ainda 

que não tenhamos a exata dimensão do problema pela falta de estatísticas confiá-

veis a este respeito (GONZALES et al. 2013). 

Apesar do potencial efeito benéfico da RCP já está bem estabelecido na co-

munidade científica, menos de uma em cada três vítimas de PCR fora de ambiente 

hospitalar, e testemunhada, recebe ajuda de salvamento de um espectador. Estima-

se em aproximadamente 200.000 casos de PCR ao ano no Brasil, sendo metade 

das ocorrências hospitalares, e a outra metade em ambientes extra hospitalares 

(FERNANDES, 2014). 

De acordo com dados da AHA (2010) a maioria dos casos de PCR ocorre em 

adultos, e as taxas mais elevadas de sobrevida compreendem pessoas de todas as 

faixas etárias cuja parada foi presenciada por expectadores com atitude de acionar e 

desencadear uma sequência de ações salvadoras. 

A parada cardíaca súbita é a principal causa de morte na Europa, nos Esta-

dos Unidos da América e no Canadá. Estima-se uma incidência de Morte Súbita 

Cardíaca (MSC) nos Estados Unidos, entre 180.00 a 400.00 casos/ano. Porém, uma 
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estimativa acurada ainda não é possível por várias razões, a saber: diferentes defini-

ções de MSC utilizadas, estudos baseados em análises retrospectivas de declaração 

de óbito ou mesmo ausência de um sistema estruturado para reportar os casos em 

algumas regiões. Tais dificuldades são mais evidentes em países não desenvolvidos 

(BRAGGION-SANTOS et al. 2015). 

No Brasil segundo dados do Ministério da Saúde (MS), as doenças do apare-

lho circulatório são as principais causas de morte, e mais de 30% dos óbitos (BRA-

SIL, 2011). São responsáveis por cerca de 20% de todas as mortes em indivíduos 

acima de 30 anos, atingindo a população adulta em plena fase produtiva (MANSUR; 

FAVARATO, 2012). 

Um desfecho qualitativo da RCP depende de uma sequência lógica de proce-

dimentos que pode ser sintetizada no conceito de corrente de sobrevivência. Essa 

corrente é composta por elos que refletem ações fundamentais a serem desenvolvi-

das, cujos impactos na sobrevida de uma pessoa que sofreu uma PCR são significa-

tivos (FIELD et al. 2010). 

A corrente de sobrevida enfatiza a necessidade de resposta rápida por meio 

da vigilância e prevenção, reconhecimento precoce da PCR e acionamento dos ser-

viços de emergência, RCP de alta qualidade e imediata, desfibrilação precoce, su-

porte avançado de vida imediato e cuidados pós-PCR iniciados imediatamente após 

o retorno da circulação espontânea (CANOVA, 2012; AHA, 2015). 

A importância da construção de conhecimentos e o desenvolvimento de habi-

lidades em Suporte Básico de Vida (SBV) devem-se ao fato de que quanto mais pre-

cocemente o reconhecimento de uma PCR ocorrer, a ativação do sistema de emer-

gência, e as manobras de reanimação sejam instituídas corretamente, vidas podem 

ser salvas (MORI; WHITHAKER; MARIN, 2011). 

A educação em SBV em grande escala depende da existência de organiza-

ções locais capazes de disseminar a formação voltada para essas técni-

cas(GONZALES et al. 2013). O maior desafio, sobretudo no Brasil, é ampliar o aces-

so ao ensino de RCP e estabelecer processos para a melhora contínua de sua qua-

lidade (TAVARES, 2015). 

Gonzalez et al. (2013) enfatiza que esforços para reunir o conhecimento cien-

tífico a respeito da PCR, e de estabelecer um padrão e uniformidade para o seu tra-

tamento, vêm sendo realizados desde o início dos anos 1960. Inúmeros esforços 
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têm sido empreendidos no sentido de se estabelecer um protocolo padronizado para 

o tratamento da PCR através dos tempos, sendo o estabelecimento dessas diretri-

zes consolidadas na década de 60, quando se estabeleceu a ILCOR, que sistemati-

zou esses esforços através de uma ampla revisão da literatura científica publicada 

referente ao tema, culminando com o primeiro consenso científico internacional, no 

ano de 2000, e vem realizando revisões periódicas deste consenso, que ocorreram 

em 2005, 2010 e 2015 (GONZALEZ et al. 2013; AHA, 2015). 

Os Comitês internacionais de ressuscitação foram direcionados a aprimorar e 

produzir conhecimentos sobre a RCP, rever periodicamente as diretrizes e simplificar 

o processo do atendimento (AHA, 2010). Fazendo-se necessário, também prosse-

guir com a investigação em métodos de ensino que possam aumentar a retenção de 

conhecimentos e habilidades em RCP, num esforço contínuo para contribuir positi-

vamente com os resultados do atendimento da parada cardíaca (SOAR et al. 2010). 

1.2 Justificativa e relevância do estudo 

O interesse pela temática emergiu a partir da inquietação o quanto acadêmi-

cos de enfermagem durante as práticas supervisionadas. Nessa oportunidade, ob-

servou-se, de maneira não sistematizada que muitos profissionais de enfermagem 

apresentavam dificuldades no cuidado de pessoas que evoluíam com PCR. Perce-

bemos que alguns enfermeiros das unidades de internação demonstravam não só 

insegurança na atuação, mas também déficit teórico em relação à assistência ao 

paciente vítima de PCR.  

Os estudos realizado por Tavares et al. (2015) concluiu que dos 664 sujeitos 

(alunos de Graduação dos cursos de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, 

Nutrição e Terapia Ocupacional) que completaram o questionário sobre SBV, um 

atingiu nota igual ou maior a 84% e os demais ficaram aquém deste indicador da 

AHA, corroborando com o estudo de Silva et al. (2015)  que constatou que 75% das 

graduandas do curso de graduação em enfermagem investigadas obtiveram percen-

tual geral de acertos menor que 75%, concluindo que o conhecimento teórico sobre 

SBV entre as graduandas avaliadas, de forma geral, foi insatisfatório para o atendi-

mento à vítima de PCR.  

Ainda sobre o nível de conhecimento, Chandrasekaran et al. (2010) concluiu 

que a consciência de SBV entre os estudantes de medicina, odontologia e enferma-
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gem é muito pobre e precisa ser melhorado, colaborando com o estudo de Boaven-

tura et al. (2010) no qual os conhecimentos em SBV com uso do DEA entre os alu-

nos do curso de Graduação em Enfermagem foram insuficientes, não havendo resul-

tados com diferenças significativas entre os diferentes períodos do curso.  

Embasado nas observações decorrente de experiência acadêmica e susten-

tada pela literatura científica atual, começamos a realizar um processo de reflexão 

sobre a importância da disseminação dos conhecimentos e habilidades dos enfer-

meiros no atendimento a PCR e o impacto positivo que a difusão de tais conheci-

mentos podem trazer para a comunidade, com a diminuição de mortes assistidas, 

evitáveis por essa entidade clínica. Tais observações empíricas fortaleceram o dese-

jo de investigar o objeto anteriormente apontado, com foco nos acadêmicos de en-

fermagem.  

O presente estudo apresentará dados que descrevem o saber dos acadêmi-

cos de enfermagem sobre PCR. Os resultados são relevantes por contribuir com a 

formação acadêmica, por suscitar a discussão sobre a importância do conhecimento 

e o desenvolvimento da habilidade do enfermeiro na assistência a PCR, promoven-

do a reflexão sobre o processo de aprendizagem. É importante também para enri-

quecer a produção científica de enfermagem. Contribuindo para fortalecer estraté-

gias com vista fortalecer o currículo dos cursos de graduação em enfermagem. 

1.3 Problema e questões de pesquisa 

A PCR até pouco tempo era sinônimo de morte, pois não mais que 2% dos 

indivíduos sobreviviam a esse evento. Hoje o índice de sobrevida chega a alcançar 

mais de 70% se o atendimento for precoce e eficaz e está substancialmente relacio-

nado ao tempo entre o incidente e o início da ressuscitação e, na eficácia técnica na 

realização das manobras de RCP (MARKUS, 2013). 

O atendimento à PCR deve ser realizado com rapidez, firmeza, segurança e 

calma, a fim de se evitar pânico e descompasso entre os profissionais. Porém o que 

se observa é que, na maioria das vezes, os esforços de ressuscitação são tumultua-

dos, com ações não sistematizadas que acarretam sobreposição de tarefas, culmi-

nando com atos repetitivos que levam a uma perda de tempo, crucial para a sobrevi-

da do paciente (BOAVENTURA et al. 2010). 
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A PCR é um evento dramático, responsável por morbimortalidade elevada, 

mesmo em situações de atendimento ideal. O tempo apresenta-se como variável 

importante; estima-se que cada minuto de permanência em PCR diminua em 10% a 

probabilidade de sobrevida (TOURINHO et al. 2012). O conhecimento e atualização 

quanto às recomendações das novas diretrizes de RCP são essenciais para reduzir 

a mortalidade associada a PCR (MARKUS, 2013). Os profissionais de enfermagem 

geralmente são os primeiros que respondem a uma PCR e iniciam as manobras de 

SBV, enquanto aguardam a equipe de suporte avançado. A aplicação imediata, 

competente e segura das manobras de RCP por parte da equipe que primeiro inter-

vém, são fatores que contribuem para o sucesso do atendimento e consequente-

mente, para a sobrevida neurologicamente intacta. Assim, é preciso mobilizar as ha-

bilidades cognitivas, psicomotoras e afetivas inerentes à competência do enfermeiro 

para atuar nessas ocorrências (BERTOGLIO, 2008). 

É descrito que profissionais e graduandos da área da saúde não possuem 

conhecimento científico satisfatório tanto teórico quanto prático em PCR/RCP. Esse 

déficit de conhecimento é consequência da formação acadêmica, na qual as abor-

dagens sobre o tema são pontuais e superficiais, portanto, insuficientes para propor-

cionar a aquisição de conhecimentos sólidos necessários para a atuação frente a 

PCR (NEVES, 2010; GOMES, 2012). 

A literatura aponta que seria pertinente a exposição precoce dos estudantes a 

este procedimento, ou seja, promover essas habilidades logo no início do curso, a 

serem reforçadas nos anos seguintes (KAWAKAME, 2015). As capacitações devem 

inserir os alunos em contextos realísticos, o que propicia a aquisição de conheci-

mentos e habilidades sólidas. Dentre as capacitações, as teórico-prática apresentam 

melhores resultados, uma vez que oferecem melhor retorno na construção de com-

petências (TAVARES, 2015). 

Várias Escolas de Enfermagem incluem nos seus currículos conteúdos com 

objetivos de aprendizagem voltados para o SBV. Contudo, a maior parte dos enfer-

meiros não se sente capacitados efetivamente para atuarem diante da PCR (SAR-

DO, 2008). Um dos objetivos na graduação é a proficiência em habilidade de Supor-

te Básico Vida (SBV) e Suporte Avançado de Vida (SAV). No entanto, existe uma 

grande diversidade na forma e nos conteúdos voltados para o tema, entre as dife-
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rentes escolas, de modo que os treinamentos oferecidos não cumprem os critérios 

descritos nos consensos da ciência da ressuscitação (RUIJTER et al. 2014). 

Diante do exposto emergiram as seguintes questões de pesquisa: a) Quais os 

escores de conhecimento dos alunos do curso de graduação em enfermagem sobre 

RCP? b) Existe associação entre os escores de conhecimento dos alunos do curso 

de graduação em enfermagem e as variáveis sócio demográficas e/ou educacionais 

e as estratégias de busca de informações utilizadas? 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Analisar o escore de conhecimento dos alunos do curso de graduação em En-

fermagem de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada de Belém-Pa sobre 

RCP. 

2.2 Objetivos específicos 

 Identificar as características sócio demográficas dos alunos do curso de gra-

duação em enfermagem e as estratégias para a busca de conhecimento cien-

tífico sobre RCP;  

 Analisar nível de qualificação teórica dos alunos do curso de graduação em 

enfermagem sobre RCP;  

 Verificar a existência de relação entre os escores de conhecimento e as vari-

áveis sóciodemográficas e as estratégias para a busca de científico. 



18 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Breve história da ressuscitação cardiorrespiratória 

 

 O tratamento da parada cardíaca tem suas origens nos tempos bíblicos e os 

esforços de melhoria tem se prolongado através dos séculos. O marco para a reali-

zação das técnicas modernas ocorreu no ano de 1950, quando o procedimento foi 

dividido nos passos A (vias aéreas/ airways), B (Ventilação/ breathing) e C (Circula-

ção/circulation), e, em 1960, quando os pesquisadores Koewenhoven, Jude e Knic-

kerbocker publicaram um artigo sobre o uso das manobras de compressão torácica, 

enfatizando que “tudo o que se precisa são duas mãos” descrevendo os seus acha-

dos sobre 14 sobreviventes em um universo de 20 tentativas em que aplicaram esta 

técnica (GUIMARÃES, 2009). 

Nesse momento existencial a RCP era considerada um procedimento estrita-

mente médico, e seu impacto limitado. Paulatinamente, os pontos de vista foram 

mudando e, por volta de 1974, as grandes vantagens de envolver o público em geral 

tornaram-se mais evidentes, quando a AHA publicou em um importante periódico 

científico de medicina, suas primeiras diretrizes destinadas tanto aos profissionais da 

saúde quanto a leigos, tendo como ponto de partida, dois princípios. O primeiro prin-

cípio consistia no fato de que um método ideal poderia ser definido para todas as 

situações de parada cardíaca inesperada; e o segundo, de que a disseminação des-

se conjunto de procedimentos poderia e deveria ser posta em prática no âmbito da 

sociedade em geral (GONZALEZ et al. 2013). 

Inúmeros esforços têm sido empreendidos no sentido de se estabelecer um 

protocolo padronizado para o tratamento da PCR através dos tempos, sendo o esta-

belecimento dessas diretrizes consolidadas na década de 60, quando se estabele-

ceu o Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação(ILCOR), que sistematizou 

esses esforços através de uma ampla revisão da literatura científica publicada refe-

rente ao tema, culminando com o primeiro consenso científico internacional, no ano 

de 2000, e vem realizando revisões periódicas deste consenso, que ocorreram em 

2005, 2010 e 2015 (GONZALEZ et al. 2013; AHA, 2015).  

Os Comitês internacionais de ressuscitação foram direcionados a aprimorar e 

produzir conhecimentos sobre a RCP, rever periodicamente as diretrizes e simplificar 

o processo do atendimento (AHA, 2010). Fazendo-se necessário, também prosse-
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guir com a investigação em métodos de ensino que possam aumentar a retenção de 

conhecimentos e habilidades em RCP, num esforço contínuo para contribuir positi-

vamente com os resultados do atendimento da parada cardíaca (SOAR et al. 2010). 

3.2 Definição 

A parada cardíaca é definida como a cessação de atividade mecânica cardía-

ca confirmada por inconsciência (pessoa não responsiva), pela ausência de sinais 

de circulação central (ausência de pulso carotídeo ou femoral) e ausência de respi-

ração (apneia) ou respiração agônica (gasping). Nesses casos, a chance de sobrevi-

vência do paciente, está vinculada à identificação precoce desse evento e à inter-

venção rápida e eficaz, a fim de possibilitar o retorno da circulação e ventilação es-

pontânea com o mínimo de sequelas (NOLAN et al. 2010). 

3.3 Classificação das causas de parada cardiorrespiratória 

Pereira (2009) citado por (Ferreira, 2015), classifica as causas da PCR em 

cardíacas e extra cardíacas. As cardíacas podem ser desencadeadas por: infarto do 

miocárdio, cardiomiopatia dilatada, hipertensão arterial sistêmica, episódios de fibri-

lação atrial que chegam em torno de (63% dos casos) choque cardiogênico entre 

outras. As extras cardíacas são desenvolvidas por: infecções respiratórias, politrau-

ma, complicações neurológicas, choque hipovolêmico, hemorrágico ou séptico, aspi-

ração do conteúdo gástrico, afogamento, causas tóxicas, hipotermia, obstrução de 

vias aéreas por corpo estranho e asfixia. 

3.4 Manifestações clínicas da parada cardiorrespiratória 

As manifestações clínicas da PCR, os quais permitem a sua identificação são: 

ausência de pulso, apneia, inconsciência, dor torácica, sudorese, tontura, escureci-

mento visual, alterações neurológicas, sinais de baixo débito cardíaco e parada de 

sangramento prévio (BARROS et al., 2009).Segundo Smeltzer; Bare, (2010) as pupi-

las começam a se dilatar dentro de 45 segundos, podendo evoluir para uma crise 

convulsiva, esses sinais são importantes para reconhecimento de uma PCR e o pos-

terior cuidados a ser prestar ao paciente. 
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3.5 Ritmos/modalidades de parada cardiorrespiratória 

Durante uma parada cardiorrespiratória vários ritmos podem ocorrer, e de 

acordo com a situação eles são classificados mais comumente em: Fibrilação Ven-

tricular (FV), Taquicardia Ventricular sem pulso (TV), Atividade Elétrica sem Pulso 

(AESP) e Assistolia, sendo os dois últimos mais frequentes no ambiente intra-

hospitalar. Em 40% dos casos, o ritmo inicial da PCR é a fibrilação ventricular ou 

taquicardia ventricular sem pulso (FERNANDES, 2010). Estes ritmos devem ser re-

conhecidos pela equipe prestadora do primeiro atendimento através do traçado ele-

trocardiográfico (ECG), considerando que apenas os dois primeiros são passíveis de 

choque (AHA, 2015). 

Esses traçados (ECG) permitem a avaliação do ritmo cardíaco do paciente e, 

durante a PCR, quando as manobras de RCP são iniciadas, indicará se é um ritmo 

passível de desfibrilação, no caso da taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, 

ou não, quando se identifica assistolia ou atividade elétrica sem pulso (POTHITAKIS 

et al. 2011). 

3.5.1 Fibrilação ventricular (FV) 

Fibrilação ventricular são defeitos de condução ou arritmias, devido à geração 

desordenada de impulsos que ocasionam contrações ineficientes e disformes das 

paredes musculares, não conseguindo manter assim o debito cardíaco. No ECG, 

ocorre a ausência de complexos ventriculares individualizados, que são substituídos 

por ondas irregulares em ziguezague, com amplitude e duração variáveis (ROB-

BINS; COTRAN, 2010). A fibrilação ventricular é a causa mais frequente de morte 

súbita extra-hospitalar e também o principal tipo de parada cardíaca observado nos 

casos de doenças coronariana (BRAZ, 2006). 

3.5.2 Taquicardia ventricular sem pulso (TVSP) 

Taquicardia ventricular sem pulso é a sucessão rápida de batimentos ectópi-

cos ventriculares que podem levar à acentuada deterioração hemodinâmica chegan-

do mesmo à ausência de pulso arterial palpável quando então é considerada uma 

modalidade de parada cardíaca e deve ser tratada com o mesmo rigor da FV. O 

ECG caracteriza-se pela repetição de complexos QRS alargados não precedidos de 

ondas P e se estas estiverem presentes, não guardam relação com os complexos 
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ventriculares. Podem ocorrer capturas isoladas de alguns complexos QRS. Em geral 

os ciclos ventriculares têm sucessão a intervalos irregulares (TIMMERMAN, 1996). 

3.5.3 Atividade elétrica sem pulso (AESP) 

AESP decorre de algum fator que impede o acoplamento entre a atividade 

elétrica organizada do miocárdio e a contração muscular efetiva que deveria resultar 

dessa atividade elétrica. O coração tem atividade elétrica, mas não consegue usar 

sua capacidade de contração mecânica. Essa situação equivale a uma parada car-

díaca e exige intervenção imediata para evitar o óbito. A atividade elétrica sem pulso 

pode ser observada como um complexo QRS largo ou estreito, de frequência rápida 

ou lenta sendo, sendo impossível de palpar o pulso, embora, com base no ritmo ob-

servado no monitor fosse esperada a presença de pulso (JENKINS, 2011). 

3.5.4 Assistolia 

Assistolia manifesta-se, no traçado do ECG, por uma linha reta (isoelétrica). A 

agulha do aparelho desenha uma linha reta, indicando ausência de atividade elétrica 

no coração e, como consequência, ausência de debito cardíaco e pulso. Em questão 

de segundos, o paciente entra em fase agônica em razão da ausência total de circu-

lação sanguínea para os órgãos. Se não for tratado o paciente morre (JENKINS, 

2011). 

As causas da assistolia são as mesmas da AESP – hipovolemia, hipóxia, hi-

potermia, tamponamento cardíaco, trombose de coronária, entre outras (MARTINS 

et al. 2013). 

3.6 Cadeia de sobrevivência 

A AHA implementou em 2010, o conceito de Cadeia de Sobrevivência, metá-

fora usada para organizar e descrever o conjunto integrado de ações necessárias 

para maximizar a sobrevivência após uma PCR (BHANJI et al. 2010). As ações inici-

ais da cadeia de sobrevivência constituem o SBV, que se define por uma sequência 

primária de ações salvadoras. Dentre seus aspectos fundamentais estão: imediato 

reconhecimento da parada cardíaca e ativação do sistema de resposta de emergên-

cia, o desempenho inicial de RCP de alta qualidade, e desfibrilação rápida, quando 

apropriado (FIELD et al. 2010).  
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Nas atuais diretrizes (2015) a AHA recomenda o uso de cadeias de sobrevi-

vência distintas, que identifique as diferentes visões do cuidado voltado para as pes-

soas que sofrem uma PCR no ambiente intra-hospitalar (PCRIH) e no extra-

hospitalar (PCREH), justificando que o atendimento de todos os pacientes vítimas de 

PCR onde quer que ela ocorra, convergem para ao hospital, e que os elementos da 

estrutura e os processos necessários antes dessa convergência são diferentes para 

os dois ambientes (pré e intra-hospitalar) conforme Figura 01 abaixo. 

Fonte: Destaques das Diretrizes da AHA 2015 para RCP e ACE 2015 

 

Os elos da atual Cadeia de Sobrevivência do ACE do adulto no extra-

hospitalar são: O reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; 

RCP imediata de alta qualidade; rápida desfibrilação; serviço médico básico e avan-

çado de emergência; suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR (AHA, 2015). 

Por outro lado, pacientes que têm PCRIH dependem de um sistema de vigi-

lância adequado (por exemplo, resposta rápida ou sistema de alerta imediato) para 

evitar a PCR. Ao ocorrer uma PCR, os pacientes dependem de uma interação har-

moniosa dos vários departamentos e serviços da instituição e de um time multidisci-

Figura 1. Cadeias de sobrevivência de PCRIH e PCREH da AHA 2015. 
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plinar de profissionais, que inclua Médicos, Enfermeiros, Fisioterapeutas, entre ou-

tros (AHA, 2015). 

As recomendações de 2015 da AHA foram reforçadas para permitir flexibili-

dade no acionamento do serviço médico de emergência para responder melhor ao 

ambiente clínico do profissional de saúde. Os profissionais treinados são encoraja-

dos a executar simultaneamente algumas etapas, ou seja, verificar se há respiração 

e pulso ao mesmo tempo na tentativa de reduzir o tempo até a primeira compressão 

torácica. As equipes treinadas podem usar coreografia que execute várias etapas 

como, por exemplo: um profissional aciona o serviço médico, o outro começa a com-

preensão torácica, o terceiro fornece ventilação, um quarto busca o desfibrilador. 

A ênfase no atendimento da PCR está centrada nas compreensões torácicas 

e ventilações em todos os pacientes adultos em PCR seja por causa cardíaca ou 

não cardíaca. Portanto, uma RCP de qualidade significa comprimir o tórax na fre-

quência e profundidade adequadas, permitir o retorno do tórax a cada compressão, 

minimizar interrupções nas compressões e evitar ventilação excessiva (AHA, 2015).  

Além da ênfase na RCP de alta qualidade, deve-se também atentar para o 

papel de cada membro da equipe na reanimação. Os dois princípios fundamentais 

do bom trabalho em equipe são: liderança e comunicação efetiva. Assim, a cada 

atendimento, deve haver um profissional que assume o papel de líder na condução 

do caso. Esse profissional deve garantir que todas as tarefas sejam compreendidas 

e executadas pelos diferentes membros da equipe, incorporar novas informações, 

reavaliar o caso, centralizar a comunicação entre os membros da equipe e avaliar o 

desempenho de seus colegas, garantindo RCP de alta qualidade (GONZALEZ et al. 

2013).  

A AHA em suas diretrizes de 2015 reforçou suas recomendações a respeito 

do atendimento inicial da parada cardíaca com o objetivo de incentivar o reconheci-

mento imediato da ausência de resposta, o acionamento do serviço de emergência e 

o início imediato da RCP de alta qualidade.  

A ênfase no SBV está centrada na qualidade da RCP. Segundo a AHA (2015, 

p. 5) as novas recomendações ficaram assim descritas:  

 

 

Tem-se dado ênfase permanente nas características de uma RCP de 
alta qualidade: comprimir o tórax com frequência e profundidade 
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adequadas, permitir o retorno total do tórax após cada compressão, 
minimizar interrupções nas compressões e evitar ventilação excessi-
va. A velocidade recomendada para as compressões torácicas é de 
100 a 120/min (atualizada em relação ao mínimo de 100/min). A re-
comendação confirmada para a profundidade das compressões torá-
cicas em adultos é de, pelo menos, 2 polegadas (5 cm), mas não su-
perior a 2,4 polegadas (6 cm). 
 

3.7 Atendimento da PCR por profissional de saúde 

As recomendações de 2015 da AHA foram reforçadas para permitir flexibili-

dade no acionamento do serviço médico de emergência para responder melhor ao 

ambiente clinico do profissional de saúde. Os profissionais treinados são encoraja-

dos a executar simultaneamente algumas etapas, ou seja, verificar se a respiração e 

pulso ao mesmo tempo na tentativa de reduzir o tempo até a primeira compressão 

torácica. As equipes treinadas podem usar coreografia que execute várias etapas 

como, por exemplo: um profissional ativo o serviço médico, o outro começa as com-

preensões torácica, o terceiro fornece ventilação, um quarto busca o desfibrilador.  

A ênfase no atendimento da PCR estar centrado nas compreensões torácica 

e ventilações em todos os pacientes adultos de PCR, seja por causa cardíaca ou 

não cardíaca. Portanto, uma RCP de qualidade significa comprimir o tórax na fre-

quência e profundidade adequadas, permitir o retorno do tórax a cada compressão, 

minimizar interrupções nas compressões e evitar ventilação excessiva AHA (2015).  

Além da ênfase na RCP de boa qualidade, deve-se também atentar para o 

papel de cada um da equipe na reanimação. Os dois princípios fundamentais do 

bom trabalho em equipe são: liderança e comunicação efetiva. Assim, a cada aten-

dimento, deve haver um profissional que assume o papel de líder na condução do 

caso. Esse profissional deve garantir que todas as tarefas sejam compreendidas e 

executadas pelos diferentes membros da equipe, incorporar novas informações, rea-

valiar o caso, centralizar a comunicação entre os membros da equipe e avaliar o de-

sempenho de seus colegas, garantindo RCP de boa qualidade (MURRAY et al. 

2012). As novas recomendações ficaram descritas assim: 

 As compressões torácicas devem ser feitas em uma frequência de 100 a 120 

/min; 
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 A profundidade da compressão torácica em um adulto médio, deve ser de pe-

lo menos 2 polegadas (5cm), mas não deve ser superior a 2,4 polegadas 

(6cm); 

 Para garantir o retorno do tórax após cada compressão o profissional não de-

ve apoiar-se no tórax entre as compressões; 

 Quando o serviço médico de emergência assumir pode ser feito uma estraté-

gia de 3 ciclos de 200 compressões contínuas com choques interpostos, en-

quanto se usa apenas insuflação de oxigênio passiva; 

 A meta em termos de minimizar as interrupções é garantir que as compres-

sões torácicas ocorram em ao menos 60% do tempo da RCP. Isso significa 

evitar interromper as compressões por mais de 10 segundos; 

 Em pacientes com RCP em curso e uma via aérea avançada instalada, reco-

menda-se uma frequência de ventilação simplificada de 1 respiração a cada 6 

segundos (10 respirações por minuto). 

3.8 Tratamentos da PCR em fibrilação ventricular 

Quando a monitorização com desfibrilador manual revela ritmo de fibrilação 

ventricular (FV) e taquicardia ventricular sem pulso (TVSP), a prioridade deve ser a 

desfibrilação o mais precoce possível, assim que disponível, uma vez que duração 

da arritmia é fator prognóstico para o sucesso da desfibrilação, sendo máximo se a 

desfibrilação é realizada com desfibrilador manual ou automático em até 3 minutos 

do início da FV (GONZALEZ et al. 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIO-

LOGIA-SBC, 2013).   

Se um desfibrilador bifásico estiver disponível, a energia do choque deve ser 

entre 120-200J conforme as orientações do fabricante. Se o socorrista desconhece 

as orientações do fabricante o choque deve ser administrado com a energia máxima 

disponível no aparelho. Se um desfibrilador monofásico estiver disponível, o choque 

deve ser administrado com 360J assim como os choques subsequentes (NEUMAR 

et al. 2010).  

Após o primeiro choque, preferencialmente com desfibrilador bifásico, proce-

de-se RCP por 2 minutos, seguida de checagem de ritmo no monitor. Caso FV/TV 

persista, procede-se a um novo choque de alta energia, seguido por RCP durante 2 

minutos (ORNATO et al. 2012). 
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Em qualquer ritmo de PCR, a primeira droga a ser utilizada deve ser um va-

sopressor, recomenda-se adrenalina 1 mg a cada três a cinco minutos o tão logo 

possível a droga esteja disponível em pacientes com ritmo não-chocável, a mesma 

deve ser administrada (AHA, 2015). Caso haja persistência de FV ou TVSP, apesar 

da RCP, desfibrilação e vasopressor, indica-se um antiarrítmico: A amiodarona ou 

lidocaína são igualmente aceitáveis para o tratamento da FV/TVSP refratária após a 

droga vasopressora e nova desfibrilação (GONZALEZ, 2013). 

Segundo com as novas atualizações da AHA (2015) de medicações, 

a vasopressina foi definitivamente retirada do protocolo do ACLS. O motivo foi por 

mera simplificação de conduta, visto que a vasopressina não oferece vantagem al-

guma em relação à adrenalina, nem mesmo em associação. Portanto, não há moti-

vos de mantê-la no protocolo. Antes a atropina já tinha sido retirada também. 

3.9 Tratamento da PCR em taquicardia ventricular sem pulso 

A Taquicardia Ventricular Sem Pulso (TVSP) é a modalidade de PCR de me-

lhor prognóstico e, em princípio, os esforços de ressuscitação devem continuar até 

que o ritmo deixe de ser FV/TV (ou porque reverteu para sinusal, ou porque evoluiu 

para um ritmo terminal). 

Atividade elétrica sem pulso (AESP): Nesse ritmo existe a presença de ativi-

dade elétrica no músculo cardíaco, porém os batimentos não são eficazes e não há 

circulação sanguínea. 

Assistolia: é a ausência total de qualquer ritmo cardíaco, ou seja, a situação 

terminal, não sendo indicado a desfibrilação. 

A principal causa de assistolia é a hipóxia, o que justifica as ofertas de oxigê-

nio e ventilação efetivas, como prioritárias no atendimento. Evidências cada vez 

mais contundentes apontam que a identificação de assistolia deva corresponder ao 

término dos esforços. 

No entanto, deve-se ter presente que, na situação de assistolia, mesmo a cor-

reção dessas causas, geralmente, não implica em resolução da PCR. 

3.10 Tratamento da PCR em assistolia e atividade elétrica sem pulso (AESP) 

São ritmos em que a desfibrilação não está indicada. Deve-se, então, promover 

RCP de boa qualidade, aplicar as drogas indicadas e procurar identificar e tratar as 
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causas reversíveis (WALLMULLER et al. 2012). Se no momento da checagem de 

ritmo, após dois minutos contínuos de RCP, houver um ritmo organizado no monitor, 

procede-se à checagem do pulso central carotídeo por cinco a 10 segundos. Caso 

não haja pulso palpável nesse período, identifica-se AESP (GONZALEZ et al. 2013). 

Para ritmo de Assistolia ou AESP, uma vasopressora adrenalina pode ser ad-

ministrada com o objetivo de incrementar o fluxo sanguíneo cerebral e miocárdico 

(NORDSETH et al. 2012). 

Atividade elétrica sem pulso (AESP) e Assistolia podem ser causadas por 

condições reversíveis e tratadas com sucesso se forem detectadas. Durante os 2 

minutos de RCP, os socorristas devem lembrar dos “5Hs e 5Ts” que são Hipovole-

mia, Hipóxia, Hipo/Hipercalemia, Hipotermia, Hidrogênio (acidose), Trombose coro-

nariana, Trombose pulmonar, Tamponamento cardíaco, Tóxicos, Tensão no tórax 

por pneumotórax (pneumotórax hipertensivo). Na AESP, quando existe a suspeita de 

um tromboembolismo pulmonar, a administração empírica de trombolíticos deve ser 

considerada (GONZALEZ et al. 2013). 

3.11 Princípios da educação em ressuscitação 

Dentre às questões-chave relacionadas às intervenções educativas e retenção 

de conhecimentos e habilidades identificadas pelo ILCOR para o ensino da ciência 

da ressuscitação soar (2010, p. 1434 - 1435) destaca:  

 

As Intervenções educativas devem ser avaliadas para garantir que 
elas alcancem confiavelmente os objetivos de aprendizagem. O obje-
tivo é assegurar que os alunos adquiram e retenham as habilidades e 
conhecimentos que irão capacitá-los a agir corretamente em paradas 
cardíacas reais e melhorar os resultados para os pacientes. Conhe-
cimento e habilidades de suporte de vida básico deterioram-se em 
menos de três a seis meses. O uso de avaliações frequentes identifi-
cará os indivíduos que necessitam de cursos de atualização. 

 

A educação em SBV destina-se a preencher as lacunas entre o desempenho 

real e o desejado, devendo possibilitar a aquisição de conhecimentos e habilidades 

de auto eficácia aos provedores de SBV, melhorando a capacidade destes para re-

conhecer e responder aos pacientes em risco de parada cardíaca; melhorando o 

desempenho da reanimação; e assegurando as atividades de melhoria contínua da 

qualidade (BHANJI et al. 2015). Segundo o mesmo autor, garantir que as vítimas de 
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parada cardíaca recebam cuidados consistentes com o estado atual do conhecimen-

to científico apresenta-se como um grande potencial para salvar milhares de vidas. 

3.12 A importância do profissional da saúde (enfermeiro) durante atendimento 

de PCR 

O enfermeiro é o profissional que protagoniza ações essenciais de cuidado e 

gerenciamento, além de ser intermediário entre a família e a equipe de atendimento 

(MONTEZELI, 2009). Para tal, o enfermeiro deve ser devidamente preparado e ca-

pacitado para prestar o atendimento adequado em situações de PCR bem como es-

tudantes de enfermagem também devem estar aptos para prontamente responder 

uma parada, dentro ou fora do hospital (ALMEIDA et al.2011).  Cabe ao enfermeiro a 

responsabilidade por cuidados intensivos durante e após o evento Husebo et al. 

(2012). 

Devido tamanha importância, é fundamental que o profissional alicerce seus 

cuidados em um saber técnico-científico, que permita articulação teórico-prática e 

amplie a reflexão crítica sobre o seu trabalho avaliando constantemente suas práti-

cas e conhecimentos para manter-se sempre atualizado.  

Dentro do cenário da PCR uma assistência de qualidade exige que o enfer-

meiro ancore os seus cuidados em evidências científicas a respeito da fisiopatologia 

das causas da PCR e da conduta assistencial mais atual (MONTANHA; PEDUZZI, 

2010). 

De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) o enfermeiro é 

responsável pelo planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe privati-

vamente, cuidados diretos de enfermagem ao paciente grave com risco de morte, 

conforme descrito no artigo 11 da lei 7.498/86, regulamentada pelo Decreto 

94.406/87 (COFEN, 1987). É incumbência de sua equipe prestar assistência aos 

pacientes, oferecendo circulação e ventilação artificiais até a chegada do médico. 

Reforçando assim a necessidade destes profissionais realizarem capacitações con-

tínuas na assertiva de adquirir habilidades para prestar a assistência necessária. 

Pois, quanto menos frequente as atualizações/capacitações, menor a detenção do 

conhecimento/habilidades, uma vez que “os conhecimentos teóricos e as habilida-

des tendem a declinar com o passar do tempo” (ALMEIDA et al., 2011, p.06). 
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3.13 Cuidados de enfermagem em PCR 

Segundo Martins et al. (2010) as dez causas com situações desencadeantes 

e os cuidados a serem prestados pela equipe de enfermagem na PCR, são (Tabela 

01): 

Tabela 1 - Cuidados prestados pela equipe de enfermagem 

Causa  Situações desencadeantes  Cuidados de en-
fermagem  

 
Hipovolemia  

 
Trauma, desidratação, grandes queimaduras.  

 
Contenção de san-
gramentos, admi-
nistração de fluidos 
e hemocomponen-
tes, monitorização 
rigorosa e vigilân-
cia para novos epi-
sódios de sangra-
mento.  
 

Hipóxia  Insuficiência Respiratória Aguda, Estados de 
choque, obstrução das vias aéreas, Lesão do 
centro respiratório.  

Monitorização he-
modinâmica e ofer-
ta de adequado 
suporte ventilatório, 
baseado na avalia-
ção da oxigenação 
sanguínea.  
 

Hipo/hipercalemia  Acidose metabólica, hemólise, insuficiência re-
nal, abdomiólise, lise tumoral, distúrbios das 
glândulas tireoide, paratireoide e glândula su-
prarrenal e iatrogenias.  
 

Monitorização he-
modinâmica, avali-
ação dos níveis 
sanguíneos de po-
tássio e do estado 
ácido-básico do 
paciente.  
 
 

Hipotermia  Exposição a baixa temperatura.  Retirar roupas mo-
lhadas e evitar hi-
potermia severa 
(<32ºC)  
 

Hidrogênio (acido-
se)  

Insuficiência respiratória, insuficiência renal, 
cetoacidose, intoxicação por salicilato, diarreia e 

Monitorização he-
modinâmica, avali-
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Fonte: Martins et al. (2010); Morton; Fontaine (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fístulas intestinais.  
 

ação de estado 
ácido-básico do 
paciente.  

Trombose corona-
riana  

Síndromes Coronarianas Agudas.  Monitorização he-
modinâmica. Em 
caso de ICP e uso 
de trombolíticos, 
monitorizar sinais 
de sangramento.  
 

Trombose pulmo-
nar  

Tromboembolismo Pulmonar  Monitorização he-
modinâmica, supor-
te ventilatório e 
vigilância para epi-
sódios de sangra-
mento.  

Tamponamento 
cardíaco  

Infecção, doença autoimune, neoplasia, trauma.  Monitorização he-
modinâmica.  

Tóxicos  Intoxicação exógena.  Administração de 
antídotos.  

 
 
 
Tensão no tórax por 
pneumotórax 
(Pneumotórax Hi-
pertensivo)  
 

Espontâneo, traumático (trauma, iatrogenia e 
barotrauma).  

Oferecer suporte 
ventilatório e esta-
belecer cuidados 
com drenos de tó-
rax.  
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4. METODOLOGIA 

4.1 Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem quantitativo. 

Para Gil, (1991) citado Silva; Menezes, (2005 p. 21):  

 

A pesquisa exploratória, visa proporcionar maior familiaridade com o 
problema com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses. En-
volve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tive-
ram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de 
exemplos que estimulem a compreensão. A pesquisa descritiva visa 
descrever as características de determinada população ou fenômeno 
ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de 
técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observa-
ção sistemática. 

 
No que se refere à abordagem quantitativa Teixeira (2009, p.136) afirma que:  

 

A pesquisa quantitativa utilizou a descrição matemática como uma 
linguagem, ou seja, a linguagem matemática é utilizada para descre-
ver as causas de um fenômeno, as relações entre as variáveis etc. O 
papel da estatística é estabelecer a relação entre modelo teórico 
proposto e os dados observados no mundo real. 

4.2 Local e período da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em uma IES privada de Belém, Estado do Pará, no 

período de outubro a novembro de 2017. A escolha da IES ocorreu mediante a pré-

via aceitação da coordenação quando visitada pelos pesquisadores para saber da 

possibilidade de realização da pesquisa na instituição, e por ser uma instituição onde 

os pesquisadores principais exercem suas atividades discentes.  

4.3 Participantes da pesquisa 

O estudo foi desenvolvido com alunos cursando o 8º semestre do curso de 

Graduação em Enfermagem. A instituição onde a pesquisa foi realizada possui duas 

turmas do referido semestre, segundo informações da Coordenação de Registro e 

Controle Acadêmico (CRCA). A casuística é constituída de todos os alunos matricu-

lados no ano de 2017 no referido semestre do curso. A IES possui duas turmas no-

meadas aqui por turma A, com 56 graduandos matriculados, e a turma B, com 46 
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alunos, totalizando uma amostra de N=102 alunos. Adotou-se como erro amostral 

uma margem de 5%, com um nível de confiança de 95%, estabelecendo-se como 

amostra n=81 alunos. Para fins de cálculo amostral foi utilizada uma amostragem 

aleatória sistemática sobre variáveis categóricas, utilizando-se a seguinte fórmula 

(SANTOS, 2011): 

n=N. Z2 . p. (1 – p) 
_____________________ 
Z2.p. (1 – p) + e2. (N – 1) 
 
Onde: 
n - amostra calculada 
N - população 
Z - variável normal padronizada associada ao nível de confiança 
p - verdadeira probabilidade do evento 
e - erro amostral.  

 

Houve uma perda da amostra, que passou a contar com 46 indivíduos. A dimi-

nuição se deu por motivos de trancamento de matricula, afastamento por motivos de 

doença, dentre outros. 

Para este estudo trabalhou-se com uma amostra de 46 participantes, represen-

tando 46,1% da amostra total. 

Objetivando preservar o anonimato dos participantes, utilizar-se-á códigos alfa 

numéricos, com as seguintes denominações: “A 1”, “A 2”, “A 3...” respectivamente, 

onde “A” representará aluno (a) e o número a ordem em que o participante se en-

contra na lista de frequência da instituição. 

4.4 Critérios de inclusão 

Fizeram parte do estudo: a) Alunos de ambos os gêneros; b) Encontrar-se 

devidamente matriculado no 8º semestre do curso de Graduação em Enfermagem 

no horário noturno no ano de 2017. 

4.5 Critérios de exclusão 

Não participaram do estudo: a) Alunos que não estiverem devidamente matri-

culados no curso; b) Alunos matriculados nos semestres anteriores do curso; c) Alu-

nos com outra formação superior na área da saúde.  
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4.6 Critérios de descontinuidade  

         O critério de descontinuidade foi: Alunos que por algum motivo se ausentaram 

de qualquer das etapas da pesquisa, e aqueles que responderam menos de 5% do 

questionário. 

4.7 Instrumento para coleta de dados 

                 Utilizou-se como instrumento para coleta de dados um questionário estru-

turado (Apêndice A), com questões de múltipla escolha, similar ao usado pela AHA 

para treinamentos, com quatro possibilidades de resposta e apenas uma questão 

correta conforme gabarito (Apêndice B), elaborado e validado por Felix (2012) e 

adaptado às necessidades do presente estudo, com base nas diretrizes da AHA 

2015. O questionário foi autoaplicável. De posse do mesmo, cada participante res-

pondeu as perguntas de forma manuscrita, em um tempo hábil de 30 minutos à uma 

hora. 

O instrumento (Apêndice A) apresenta-se dividido em duas partes: a primeira 

(Parte 1) contém dados de identificação e caracterização dos participantes e infor-

mações sobre a participação em atualizações em PCR/RCP. A segunda parte do 

instrumento (Parte 2) aborda o conteúdo sobre PCR/RCP, adaptado do instrumento 

de coleta de dados elaborado e validado por Felix (2012), composto por 50 questões 

com quatro possibilidades de resposta e com apenas uma alternativa correta. As 

perguntas foram dispostas em sequência lógica e compatível com as diretrizes atu-

ais do atendimento da PCR da AHA 2015. 

Segundo Chizzotti (2001, p. 91): 

 

O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, 
sistemáticas e sequencialmente em itens que constituem o tema da 
pesquisa, com o objetivo de suscitar das informantes respostas por 
escrito ou verbalmente sobre assuntos que os informantes saibam 
opinar ou informar. É uma interlocução planejada. 

 

Para Marconi; Lakatos, (2009) o questionário é um instrumento que permite 

obter respostas a questões por um formulário que o próprio entrevistado preenche, 

os itens devem refletir as questões de pesquisa previamente estabelecidas.  
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4.7.1 Procedimentos para coleta de dados 

A coleta de dados desenvolveu-se nas dependências da instituição de ensino, 

no período noturno abrangendo os alunos graduandos das turmas denominadas Ari-

el e Terra com participação de 46 alunos. 

Ao longo do processo algumas etapas e procedimentos foram atendidos para 

melhor abranger todos os envolvidos. Entre essas etapas estão: envios e assinatu-

ras de documentos, preenchimento de questionários pelos graduandos que os reali-

zaram de livre e espontânea vontade. A duração desse processo de respostas dos 

questionários durava aproximadamente de 30 a 60 minutos, com datas e horários 

previamente agendados. 

Ressalta-se ainda que todos os participantes assinaram previamente o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE com as devidas orientações para ser 

analisado e assinado pelos participantes, atendendo a Resolução nº 466/12 e 

510/16 que dispõe sobre pesquisas com seres humanos. 

O recrutamento dos estudantes deu-se a partir de um contato pessoal com os 

possíveis participantes da pesquisa, nas dependências da IES. Estes foram convi-

dados a reunir-se com os pesquisadores, sendo este contato feito no intervalo das 

aulas de forma que não interferisse nas atividades acadêmicas. Houve uma conver-

sa com a coordenação para dispor de 30 minutos a 1 hora em 1 sala de aula para 

ser aplicado o questionário, ficando o horário a critério dos participantes seleciona-

dos de acordo com sua disponibilidade e proporcionando maior conforto e privacida-

de para a realização desta, sem que houvesse grandes interferências em suas ativi-

dades acadêmicas. 

Ressalta-se que o TCLE foi assinado em duas vias, sendo que uma ficou com 

o pesquisador e a outra via com o participante. Este recebeu a via do termo devida-

mente assinada e rubricada em todas as páginas, onde consta o celular/e-mail dos 

pesquisadores responsáveis, e demais pessoas envolvidas, assim como o contato 

do CEP para eventuais dúvidas que possam surgir e esclarecimento sobre direitos, 

dúvidas sobre o projeto e participação. 
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4.8 Análise dos dados 

Depois de realizar a coleta de dados, seguiu-se para a análise. As variáveis 

foram apresentadas por medidas de tendência central e de variação. Riscos da pes-

quisa 

Os riscos encontram-se descritos de acordo com os pressupostos contidos 

nas Resoluções nº 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS)/ Conse-

lho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Toda pesquisa envolvendo seres hu-

manos envolve riscos, estes em graus variados, levando-se em consideração as di-

mensões biopsicossocial e espiritual. As pesquisas que incluem coleta de dados en-

volvendo seres humanos podem proporcionar a ocorrência de vazamento de infor-

mações, quebra do anonimato e possível identificação dos participantes da pesquisa 

em questão, podendo acarretar constrangimento ou punição para estes.  

O estudo foi desenvolvido em condições criadas pelo pesquisador, os riscos 

envolvendo os participantes foram relacionados com a exposição indevida de infor-

mações pessoais, vazamento de informações e quebra do anonimato e possível 

identificação dos pesquisados. Como precaução todas as informações foram codifi-

cadas, sendo utilizadas somente pelo pessoal autorizado, mantendo-se o sigilo das 

informações coletadas e anonimato dos envolvidos, de forma a preservar a integri-

dade dos participantes da pesquisa. Tais riscos foram prevenidos ao se procurar 

manter as informações sob a guarda e responsabilidade dos pesquisadores, sendo 

os dados utilizados somente nessa pesquisa e usando-se de métodos que mante-

nham o sigilo das informações e o anonimato dos pesquisados. 

Em relação aos riscos relacionados à rotina dos alunos, como interferência no 

horário de aula e replanejamento das atividades acadêmicas foram tomados os de-

vidos cuidados em realizar as atividades em dias e horários designados pela coor-

denação do curso e agendados conforme a disponibilidade dos participantes, sendo 

que para os alunos da turma A e turma B participaram no que não houvesse interfe-

rências nas atividades acadêmicas.  

4.9  Benefícios da pesquisa 

A importância desta pesquisa reside no fato que seus resultados poderão sub-

sidiar a elaboração de estratégias de curta duração acerca do SBV, voltado alunos 
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do curso de Graduação em Enfermagem, com método e uso de tecnologias ade-

quadas ao público alvo, como modo de difundir os conhecimentos e habilidades de 

SBV, aumentando desta forma o número Enfermeiros treinados, além de disponibili-

zar essa metodologia para educadores e profissionais da saúde, de forma que estes 

profissionais possam utilizar tais metodologias para o treinamento sistemático em 

SBV, contribuindo com a formação qualitativa dos Enfermeiros, diminuindo as mor-

tes evitáveis assistidas por PCR, beneficiando acadêmicos, docentes, profissionais 

da saúde e sociedade em geral. Reitera-se que foram utilizados conteúdos similares 

para ambos os grupos, contudo utilizando-se de abordagens e estratégias diferen-

tes, tendo em vista verificar o rendimento entre os dois grupos.  

4.10  Aspectos éticos da pesquisa 

Esta Pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em pesquisa (CEP) do Curso 

de Graduação em Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (UEPA), CA-

AE:73031317.2.0000.5170, com parecer aprovado, número:2.255.311, em 

01/09/2017. Todos os alunos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclare-

cido (TCLE) antes de participar do estudo. Todas as informações foram utilizadas 

para fins científicos e não há conflitos de interesse relacionado ao estudo.   

A pesquisa foi realizada seguindo as normas que regulamentam pesquisa en-

volvendo seres humanos contidas na resolução nº 466/ Ano12 CNS/CONEP.  

Esta resolução determina a eticidade da pesquisa que implica em proteger o 

anonimato dos participantes deixando-os livre para consentir ou recusar de maneira 

livre e devidamente esclarecida à sua decisão de participar da pesquisa, a qualquer 

momento podendo ser revogada a decisão por parte dos envolvidos sem nenhum 

tipo de prejuízo na continuidade de suas atividades e/ou relação com os pesquisado-

res. 

Os objetivos da pesquisa, assim como todos os procedimentos a serem reali-

zados, foram previamente explicados a todos os participantes. Somente depois de 

obtidos o TCLE, a coleta de dados foi realizada, nas dependências da instituição 

participante. As informações ficarão sob a guarda e responsabilidade dos pesquisa-

dores por um período máximo de 5 anos, após esse período serão destruídos. Os 

dados foram divulgados em forma de relatórios e comunicações científicas, entretan-

to, sem a identificação dos envolvidos em qualquer fase do estudo. 
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5. RESULTADOS 
 
5.1 Características sociodemográficas dos alunos do curso de graduação em 

enfermagem no 8º período, noturno, Belém, estado do Pará, 2017 

 

Participaram do estudo 46 alunos do 8º semestre do curso de Graduação em 

Enfermagem, de ambos os gêneros, todos estudantes do horário noturno de duas 

turmas distintas, com a maioria das idades acima de 31 anos (18=39,1%). Os dados 

abaixo apresentam as características sociodemográficas de idade).  

 

Tabela 2 – Faixa etária 

Faixa Etária de 
Idade 

Quantidade (%) 

21 a 25  15 32.6% 

26 a 30  13 28.3% 

Acima de 31 18 39.1% 

Total 46 100.0% 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

 

Gráfico 1 – Faixa Etária 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Tabela 3 - Gênero 

Gênero Quantidade (%) 

Masculino  15 32.6% 

Feminino  31 67.4% 

Total 46 100.0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Gráfico 2 - Gênero 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Neste gráfico observa-se que a maioria dos entrevistados é do sexo feminino 

(67%)e o sexo masculino chegou ao percentual de 33%.  
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Tabela 4 - Naturalidade 

Naturalidade Quant (%) 

Acará 1 2.3% 
São Caetano de Odivelas 1 2.3% 
São domingos do Capim 1 2.3% 
Abaetetuba 1 2.3% 
Barcarena 1 2.3% 
Salinas 1 2.3% 
Marapanim 1 2.3% 
Limoeiro do Ajuru 1 2.3% 
Tome açu 1 2.3% 
Santa Luzia do Pará 1 2.3% 
Porto Velho (RO) 1 2.3% 
Portel 1 2.3% 
Cametá 2 4.7% 
Tucuruí 2 4.7% 
Belém 27 62.8% 

Total 43 100.0% 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Gráfico 3 - Naturalidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Observa-se no gráfico acima que a grande maioria dos que responderam, são 

de origem da cidade de Belém, porém, boa parte vem de outros municípios, como 

Cametá ou Tucuruí, havendo pelo menos um de outro estado (Porto Velho – Rorai-

ma).  
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Tabela 5 – Fonte de informação 

Fonte de Informa-
ção 

Quantidade (%) 

TV 4 10.5% 

Jornal 4 10.5% 

Internet 16 42.1% 

TV/Internet 5 13.2% 

TV/Jornal 1 2.6% 

TV/Jornal/Internet 8 21.1% 

Total 38 100.0% 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Gráfico 4 – Fonte de informação 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

Neste gráfico 4 observa-se que a fonte de informação mais usada pelos estu-

dantes foi a internet, com 16 pessoas (42.1%) das 38 (100%) que responderam. As 

formas/métodos de atualização, alguns estudantes marcaram mais de uma alternati-

va, o que colaborou para as estatísticas fossem diferenciadas neste quesito.  
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Tabela 6 - Empregabilidade 

Possui 
Trabalho 

Quantidade (%) 

SIM 24 52.2% 

NÃO 22 47.8% 

Total 46 100.0% 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

 

Gráfico 5 - Empregabilidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

Observa-se nesses dados que a maioria das pessoas que responderam aos 

questionários estão empregadas. Possivelmente esse fato deve ser favorecido pro 

que todos os participantes são do turno da noite, o que favorece o desenvolvimento 

de uma atividade durante o dia. 
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Tabela 7 - Formação em outra área da saúde 

Outra Formação na Área da 
Saúde 

Quantidade (%) 

Técnico em reabilitação química 1 4.5% 

Técnico em gestão em saúde 1 4.5% 

Técnico em radiologia médica 2 9.1% 

Técnico em enfermagem 18 81.8% 

Total 22 100.0% 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Gráfico 6 – Outra formação em saúde 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Dos 22 que afirmaram ter outra formação na área da saúde, 18 (81%) deles já 

tem o curso de técnico de enfermagem, e buscam complementar com um curso su-

perior, pelo menos dois (9,1%) tem o curso de técnico em radiologia médica, outro 

tem o curso de técnico em gestão em saúde e técnico em reabilitação química. 
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Tabela 8 – Tempo da última atualização em RCP 

Tempo de Recebimento 
de Atualização em RCP 
(Meses) 

Quantidade (%) 

3 meses 1 4.8% 
4 meses 1 4.8% 
1 meses 1 4.8% 
11 meses 1 4.8% 
Sempre 1 4.8% 
6 meses 3 14.3% 
2 anos 3 14.3% 
3 anos 3 14.3% 
1 ano 7 33.3% 

Total 21 100.0% 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

Gráfico 7 - Tempo da última atualização em RCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

Observa-se no gráfico 7, dos 18 (39,1% dos 46 entrevistados) que se atuali-

zaram, a maioria (7=33,3%) se atualizou a aproximadamente um ano, que já tem 

muito tempo para uma formação continuada, 3 deles se atualizaram a três anos 

atrás, 3 a dois anos, e 3 a seis meses, um a 11 meses, um a quatro mês, um a três 

meses e um a um mês.  
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Tabela 9 -  Meios de informação 

Meio de Informação Quantidade (%) 

Pós graduação 1 3.8% 
Cursos on line 1 3.8% 
Aulas/palestras 1 3.8% 
Palestras/cursos 2 7.7% 
Aulas da faculdade/periódicos 3 11.5% 
Cursos 4 15.4% 
Palestras 6 23.1% 

Palestras/cursos e aulas da faculdade 8 30.8% 

Total 26 100.0% 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Gráfico 8 - Meios de informação 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Quanto a atualizações de conhecimentos relacionados a RCP e PCR, dos 26 

(100%) que responderam a essa questão os dados mostram que a maioria dos es-

tudantes (8=30,8%) buscam a forma de atualização por meio de palestras/cursos e 

aulas da faculdade, o segundo lugar ficaram as palestras como opção de 6 (23%) 

dos entrevistados. Pelo menos 4 deles se atualiza realizando cursos, 3 nas aulas de 
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faculdade e periódicos, 2 palestras e cursos, um aulas e palestras, um por curso on 

line e um com pós-graduação. 

 

5.2 Avaliação do conhecimento teórico sobre PCR e RCP 

 A avaliação do conhecimento teórico dos graduandos do 8º semestre, referen-

te à RCP, a partir de dados coletados no questionário validado e aplicado pelos pes-

quisadores.  Quanto ao número de acertos nas questões, no estudo verificou-se que 

o número de graduandos que tiveram mais de 50% de acertos totalizaram 58,69% 

(27 alunos), como mostra a tabela 10.  

 

Tabela 10 - Conhecimento teórico em PCR e RCP, de acadêmicos do 8º se-

mestre do período noturno do Curso de Graduação em Enfermagem.  Belém, Pará, 

Quantidade de Acertos Quantidade (%) 

10 a 15 4 8.7% 
16 a 20 3 6.5% 
21 a 25 12 26.1% 
26 a 30 11 23.9% 
31 a 35  9 19.6% 
36 a 40 6 13.0% 
41 a 46  1 2.2% 

Total 46 100.0% 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Gráfico 9 - Conhecimento teórico em PCR e RCP, de acadêmicos do 8º se-
mestre do período noturno do Curso de Graduação em Enfermagem.  Belém, Pará, 
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2017. 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

5.2.1 Conhecimentos sobre reanimação cardiopulmonar 

 

Em relação ao conhecimento sobre a reanimação cardiopulmonar, a partir de 

questionário com 50 questões, validado e aplicado pelos pesquisadores. A maioria 

dos participantes 38 (82,60%) afirmou ter conhecimento. Entretanto, destes quando 

questionados sobre a sequência correta do Suporte Básico de Vida 32 (69,57%) as-

sinalaram inadequadamente e 14 (30,43%) responderam adequadamente. Ressalta-

se que a maior frequência de respostas inadequadas aconteceu nas questões com-

preendidas entre 41-50 que trazem questionamentos sobre a finalidade da RCP, a 

respiração boca-máscara, a sequência e o posicionamento das mãos para as mano-

bras com apenas 7 alunos (15,22%) , seguido de 10 alunos (acertaram as questões 

de 31 – 40, com questionamentos sobre a ventilações de resgate e o tempo gasto 

na sua execução, os ritmos da PCR, aplicação dos choques na vítima em PCR, as 

cargas utilizadas na desfibrilação, posicionamento das vítimas para início das mano-

bras e ao presenciar uma PCR, segundo AHA 2015 quais as primeiras ações a se-

rem realizadas. Os alunos que responderam corretamente as questões de 21 – 30, 

somam 17 (36,95%), essas questões abordaram questionamentos como: a correta 

utilização do aparelho Desfibrilador Externo Automático (DEA), os ritmos de PCR no 

qual ele será utilizado, a sequência correta de ações durante o socorro de uma PCR, 

a prioridade de cuidados durante a PCR e as recomendações referente às ventila-

ções de resgate e ao tempo que as mesmas devem ser aplicadas. Conforme tabela 

11. 

 

Tabela 11: Correlação do conhecimento e conceito acerca da PCR e RCP de n=46 
acadêmicos. Belém/PA, ano 2017. 

 
Questões 

 
 0 -10 

 
 11 -20 

 
21 -30     

 
31 – 40 

 N % N %  N %         N          % 
Acertaram 9 19,5 3 6,7 17 36,9     10       27,7 
Erraram 35 80,5 43 93,3 29 63,1     36       72,3 

Total 46 100 46 100 26 100     46      100 
        

Fonte: pesquisa de campo 2017.  
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Ao questionar sobre quais órgãos a RCP tem por finalidade oxigenar o estudo 

mostrou um número alarmante de desconhecimento dos graduandos, sendo esta 

uma das questões que mais os pesquisados deixaram em branco 8 alunos (17,4%), 

outros marcaram mais de uma alternativa 8 alunos (17,4%), o que invalidava a ques-

tão, apenas 12 alunos (26,0%) marcaram a alternativa correta, letra (a) coração, 

pulmão e cérebro até o restabelecimento da circulação espontânea; e 18 alunos 

(39,2%) erraram a questão. Um fato que chamou atenção foi a dúvida dos alunos 

entre as alternativas (a) e (c), onde a letra (c) mencionava apenas os órgãos coração 

e cérebro, então surge um questionamento, “os alunos desconhecem que o pulmão 

precisa de oxigenação, em uma RCP?”. Das questões referentes aos fármacos va-

sopressores e antiarrítmicos, mais uma vez o número de acertos nas questões foi 

baixo com 11alunos (24,0 %) acertando as duas questões respectivamente 46 e 47. 

Alternativa (b) Adrenalina e Epinefrina como vassopresores, ; e alternativa (a) Amio-

darona e em segunda plano lidocaína como antiarrítmicos. Ainda sobre a questão 

46, 17 alunos (36,0%) erraram; 8 alunos (17,4) marcaram mais de uma alternativa; 

10 alunos (22,6%) deixaram a questão em branco) e acordo com a Tabela 12. 

 

Tabela 12: Correlação do conhecimento referentes aos órgãos oxigenados em RCP. 

De n=46 acadêmicos. Belém/PA, ano 2017. 

 
Órgãos 

 
Coração, 

pulmão e cé-
rebro 

 
Pulmão e cé-

rebro 

 
Coração e 

cérebro  

 
Total da 
amostra 

 N % N % N %    N             % 
 

Acertaram 12 26,0 - - - - 12         26,0 
 

Erraram 
 
 

18 
 

39,2 8 17,4 8 17,4 34         74,0 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

  

 Das questões referentes aos fármacos vasopressores e antiarrítmicos, mais 

uma vez o número de acertos nas questões foi baixo com 11alunos (24,0 %) acer-

tando as duas questões respectivamente 46 e 47. Alternativa (b) Adrenalina e Epine-

frina como vassopresores; e alternativa (a) Amiodarona e em segundo plano lidocaí-

na como antiarrítmicos. Ainda sobre a questão 46, 17 alunos (36,0%) erraram; 8 alu-
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nos (17,4) marcaram mais de uma alternativa; 10 alunos (22,6%) deixaram a ques-

tão em branco. De acordo com a Tabela 13. 

 

Tabela 13. Correlação do conhecimento referente aos fármacos utilizados em RCP. 
De n=46  acadêmicos. Belém/PA, ano 2017. 

Questões 46 –fármacos vassopres-
sores 

47- fármacos antiarrítimicos 

Acertaram n % n % 

11 24,0 11 24,0 

Erraram 17 36,0 21 45,6 

Não marcaram 10 17,4 5 10,9 

Marcaram mais 
de uma alterna-

tiva 

8 22,6 9 19,5 

Total 46 100 46 100 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 
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6 DISCUSSÃO 
 

A pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados está acima dos 31 anos 

(18=39,1%). Sobre a idade dos participantes, Silva, Nogueira e Sá (2016) citam uma 

pesquisa feita em 2012, pela Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), junto com a 

Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE), Associação Brasileira de Enfermagem 

(ABEn) e o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), na qual foi possível carac-

terizar que os profissionais de enfermagem estão situados na faixa etária de 26 a 55 

anos, com maior ênfase na faixa de 26 a 35 anos, que representa 35,98% de todos 

os profissionais que trabalham com enfermagem no Brasil. 

Quanto ao perfil dos acadêmicos de enfermagem que participaram da demons-

trou-se que são predominantemente feminina (31=67,4%). Esse resultado concorda 

com o resultado de outras pesquisas, nas quais o percentual de mulheres é predo-

minante nesse tipo de estudo (BUBLITZ et al. 2015).  

Carrijo (2012) afirma que apesar de ter havido muitas mudanças na profissão, 

a enfermagem ainda é predominantemente desempenhada por mulheres. Leite et al. 

(2011) afirma que o gênero feminino sempre demonstrou mais cuidados de manu-

tenção da vida ao longo da história, o que vem ocorrendo desde as eras pré-

patriarcais até os dias de hoje.  

A pesquisa identificou que a fonte de informação mais usada dos alunos que 

participaram da pesquisa foi a internet, com 16 pessoas (42.1%) das 38 (100%) que 

responderam. Sobre os meios de se atualizar sobre assuntos profissionais, obser-

vou-se que a internet teve maior destaque pelos participantes  da pesquisa, o que 

leva a considerar que o conhecimento buscado pelos participantes segue a tendên-

cia da pesquisa virtual ou on line sobre o assunto que pretendem estudar, deixando 

um pouco de lado participação presencial nos cursos preparatórios na prática, que 

podem ser bem mais promissores pro oferecer embasamento técnico-prático para o 

desenvolvimento de habilidades e competências que são fundamentais no atendi-

mento da RCP, tendo em vista que esses cursos relacionam teoria  e prática, dando 

ao aluno maiores possibilidades de compreensão e entendimento.  

Kawakame e Miyadahira (2015), citam estudo feito com 84 estudantes de um 

curso de graduação em saúde onde ficou evidente que somente a aula teórica e 

demonstração da prática não desenvolveram suficientemente as habilidades psico-

motoras empregadas na RCP, daí ser de extrema necessidade o treinamento práti-
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co. As estratégias de simulação servem de aprendizagens mais realistas e significa-

tivas quando se trata desse tipo de atendimento, já que os estudantes entram dire-

tamente em contato com a prática. Observa-se que indo pelo caminho da pesquisa 

virtual somente, o aluno se distancia do conhecimento que envolve habilidade práti-

ca, que, junto a uma boa base teórica, são fundamentais no processo ensino-

aprendizagem. Há uma complementariedade entre ambos, sendo também indissoci-

áveis para uma boa realização do serviço final, sendo evidente as bases teóricas 

associadas às aulas práticas.  

Demonstrou-se na pesquisa que 24 (52,2%) dos alunos pesquisados trabalha, 

ou seja mais do que a metade. Esse resultado se distancia do estudo feito por Bub-

litz et al. (2015), junto a discentes de enfermagem de quatro IES do Sul e Sudeste 

do Brasil. Em sua pesquisa, constatou-se que 74,2% dos alunos não desenvolvem 

nenhuma atividade de trabalho. Na pesquisa, essa maioria dos pesquisados, possi-

velmente pelo fato de estudarem a noite, devem reservar o dia para trabalhar em 

sua área ou em áreas afins.    

Quanto à formação em outros cursos demonstrou-se que pelo menos 22 dos 

participantes já tem outra formação em saúde, e a grande maioria vem dos cursos 

técnicos em enfermagem (18=81,8%). A Educação em Saúde no Ensino Superior 

tem sido alvo de muitos debates nas últimas duas décadas, especialmente após a 

edição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996 e ainda 

após a regulamentação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) em 2001. Em 

ambas as plataformas, se mostra fundamental a necessidade de transformações no 

ensino que levem à reflexão crítica dos profissionais de saúde, de modo que aten-

dam as atuais exigências do Sistema Único de Saúde (MELLO; ALVES, LEMOS, 

2014). 

Dos 21 que responderam sobre seu tempo de última atualização sobre assun-

to relacionados à reanimação cardiopulmonar, 7 dos 21 que responderam se atuali-

zaram a aproximadamente um ano, 3 se atualizaram a três anos atrás, 3 a dois 

anos, e 3 a seis meses, um a 11 meses, um a quatro mês, um a três meses e um a 

um mês. Quanto aos meios de atualizações de conhecimentos relacionados a RCP 

e, dos 26 (100%) que responderam, a maioria (8=30,8%) o fazem por meio de pales-

tras/cursos e aulas da faculdade, ou ainda palestras para 6 (23%) dos entrevistados. 

Entende-se que o ensino superior deve estar pautado na formação de profissionais 
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competentes e conscientes de seus direitos e deveres, para que sejam capazes de 

transformar a realidade em que trabalham a atuam. As instituições de ensino superi-

or em saúde, precisam usar de estratégias que sejam capazes de incentivar esses 

tipos de processos, a fim de melhor prepara seus alunos para a vida profissional 

(RATTO; SILVA, 2011). 

Na aplicação do texto de avaliação do conhecimento teórico dos graduandos 

sobre a RCP, o número de acertos em mais de 50% das questões totalizaram 

58,69% (27 alunos), portanto, pouco mais da mais metade dos alunos obtiveram um 

acerto acima da média dos 50%. Apesar de a maioria ter acertado acima da média, 

o percentual ainda é baixo, podendo haver um incremento maior no processo de en-

sino e aprendizagem dentro das faculdades de ensino de saúde. Isso pode ser feito 

mediante a aplicação de teorias que ajudem o aluno a perceber seu potencial de 

aprendizagem. 

 Segundo Gomes (2008) a Teoria da Aprendizagem Significativa, criada por 

David Ausubel em 1980, propõe que um sujeito aprende significativamente determi-

nado conteúdo, quando ele incorpora e agrega novas informações às que já possui 

em sua estrutura cognitiva. Assim, a aprendizagem significativa requer duas condi-

ções: disposição para aprender e significância do conteúdo para o estudante. Assim 

os conceitos que dominam se tornam ainda mais abrangentes, coma soma dos co-

nhecimentos, de modo que ambos se tornem mais consistentes e consolidados no 

indivíduo.  

 A Aprendizagem Significativa, segundo um estudo feito por Oliveira, et al 

(2011), aponta para a importância da Educação Permanente, que deve extrapolar o 

período de formação acadêmica, e seguir durante toda a vida profissional, garantin-

do a consolidação das informações obtidas, fortalecendo o aprendizado de quem se 

dedica a aprender. 
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CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados, concluímos que o assunto sobre RCP e PCR, deve 

ser mais explorado pela IES no decorrer do curso, levando em conta que mais da 

metade dos alunos terminam sua graduação sem estar preparados para atuar em 

uma RCP.    

A vítima em PCR precisa de atendimento rápido e eficaz, aumentando suas 

chances de sobrevida. Assim o reconhecimento precoce da PCR, seguida da insti-

tuição precoce do SBV e RCP são estratégias essenciais à sobrevida. Assim é de 

suma importância que o acadêmico de enfermagem tenha conhecimentos suficien-

tes para atuar no mercado de trabalho, assim como em situações emergenciais de 

forma a garantir um efetivo atendimento aos pacientes de Parada Cardiorespiratória. 

Com isso, entende-se que o preparo dos futuros profissionais de saúde deve 

ser alicerçado por metodologias e práticas que subsidiem as ações e atendam com 

eficácia a população em geral. Dessa forma os achados dessa pesquisa são impor-

tantes uma vez que os valores encontrados mostram o nível de conhecimento teóri-

co de futuros enfermeiros da IES onde a pesquisa foi realizada.   

 Cabe ratificar a importância destes futuros profissionais na implementação 

efetiva das manobras de RCP em situações limítrofes à vida, como a PCR súbita, de 

modo a propiciar aumento na sobrevivência.  

Muitas foram as reflexões realizadas ao longo desse estudo. Muito mais, do 

que buscar explicações dos fatos, compartilhou-se ideias, que ao longo da pesquisa 

foram possibilitando pensar sobre o processo de ensino aprendizagem e o fortaleci-

mento dos processos que permeiam a formação do Enfermeiro.  

Os objetivos propostos para este estudo foram alcançados e reforçaram a tese 

de que conhecimentos, atitudes e práticas adequadas constituem elementos funda-

mentais na formação qualitativa em saúde.  

Apesar de essa pesquisa responder à questão principal colocada, esse estudo 

teve a limitação por ter sido apenas feito com a participação de alunos do Curso de 

Graduação em Enfermagem em apenas uma IES, sem que se mostre uma pesquisa 

mais abrangente e significativa, logo a mostra pesquisada dificulta a generalização 

dos resultados, apesar de ser expressiva. Recomenda-se mais pesquisas nessa te-

mática em outras instituições, a fim de que seja mais expressivo o seu achado. 
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Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que os conteúdos 

abordados e os instrumentos utilizados para a avaliação, subsidiaram de forma favo-

rável a avaliação do aprendizado sobre o atendimento em RCP, para alunos do Cur-

so de Graduação em Enfermagem.  
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FACULDADE PAN AMAZÔNICA - FAPAN 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

APÊNDICE A: INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Gostaria de contar com a sua colaboração respondendo a este questionário 
com o máximo de atenção e sinceridade. 

 Por favor, responda a todas as questões com letra legível. 
 Responda as questões que apresentam SIM ou NÃO marcando com um X 

no quadrado de sua resposta. Da mesma forma para os itens que apresentam (   ). 
Você escolherá uma única opção. 

 Desde já agradecemos! 
 

Primeiro, gostaria de saber um pouco mais sobre você! 
 

PARTE 1: IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
Código: _____________   
 
1.1 Idade:____ anos 
1.2 Gênero (    ) M    (    ) F (   )  Outro: 
_____________________________________ 
1.3 Naturalidade: Belém (   ) Outro município (   ) Qual? 
_______________________ Estado: Pará (   ) Outro Estado (  ) Qual? 
________________________________ 
1.4 Turno: (    ) Manhã (    ) Tarde  (   ) Noite 
1.5 Como você se mantém informado? (  ) TV  (  ) Jornal  (  ) Internet  (  ) Ou-
tros_________________ 
1.6 Você trabalha? (    ) SIM   (    ) NÃO 
1.7 Tem outra formação na área da saúde? (  ) SIM  (  ) NÃO. Se sim, Qual? 
_________________________________________________________________ 
1.8 Você já recebeu alguma atualização em PCR/RCP? (    ) SIM  (    ) NÃO  
Se a alternativa acima for sim, há quanto tempo?  _______________________ Atra-
vés de:  

 Aulas na faculdade. 

 Leitura em livros. 

Leitura de periódicos. 

Palestras. 

 Cursos. 

 Curso online. 

 Outro. Especificar______________________ 
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PARTE 2: AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE RCP 
 
Instruções: responda as questões abaixo, assinalando somente uma resposta para 
cada questão, e em seguida transcreva para o gabarito. Em caso de duas ou mais 
opções assinaladas, rasuras ou incompreensão no gabarito, a questão não será 
considerada, ou seja, a mesma será anulada. As questões em branco também serão 
anuladas. Boa sorte! Obrigado.  
 
 
Questões: 
 
1. Assinale a alternativa CORRETA sobre a definição de parada cardiorrespiratória 
(PCR): 
a) Irresponsividade, ausência de batimentos cardíacos (Pulso central – Carotídeo ou 
femoral) e ausência de movimentos respiratórios (ou respiração agônica/gasping). 
b) Responsividade, ausência de batimentos cardíacos e respiração agônica. 
c) Irresponsividade, com batimentos cardíacos e ausência de movimentos respirató-
rios. 
d) Responsividade, com batimentos cardíacos e respiração agônica. 
 
2. Assinale a alternativa CORRETA sobre a avaliação da responsividade de uma 
vítima desacordada: 
a) É necessário realizar duas ventilações artificiais. 
b) Não devemos chamar a vítima pelo nome. 
c) Deve-se tocar firmemente nos ombros da vítima, perguntando em voz alta e clara: 
“Você está bem?”, “O senhor(a) consegue me ouvir?”.  
d) Devemos beliscar a vítima ou torcer seu mamilo. 
 
 
3. De acordo com as Diretrizes da AHA 2015 para RCP e ACE, a sequência do SBV 
do adulto é:  
a) C-A-B, onde C = Circulação, A = Abertura de vias aéreas, B = Boa ventilação.  
b) A-B-C, onde A = Abertura de vias aéreas, B = Boa ventilação, C = Circulação.  
c) C-A-B, onde C = Checar a respiração, A = Abertura de vias aéreas, B = Boa venti-
lação 
d) A-B-C, onde A = Abertura de vias aéreas, B = Boca-a-boca, C = Checar pulso.  
 
4. Assinale a alternativa que descreve corretamente a manobra de localização do 
pulso carotídeo: 
a) Utilizar o dedo polegar da mão dominante para localizar a traqueia. Deslizar o de-
do até sentir o sulco entre os músculos e sentir o pulso por 20 segundos. 
b) Devemos colocar o polegar esquerdo (ou o indicador e dedo médio) sobre a veia 
carótida, no terço inferior do pescoço, à margem medial do músculo esternocleio-
mastoideo bem relaxado, aproximadamente ao nível da cartilagem cricóide por 20 
segundos. 
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c) Utilizar 2 (indicador e dedo médio) para localizar a cartilagem tireóidea (pomo de 
adão), deslizar esses dedos para o sulco entre a cartilagem e os músculo do pesco-
ço (esternocleidomastóideo) e verificar o pulso por um tempo menor ou igual a 10 
segundos. 
d) Utilizar o dedo polegar da mão dominante para localizar a traqueia, deslizar esses 
dedos para o sulco, entre a traqueia e o músculos do pescoço e sentir o pulso caro-
tídeo por um tempo entre 10 a 20 segundos. 
 
5. De acordo com as diretrizes 2015 da AHA, é CORRETO afirmar que a frequência 
de compressões torácicas: 
a) Deve ser de no mínimo 100/minuto, não excedendo 120/minuto. 
b) Deve ser de aproximadamente 100/minuto. 
c) Dever ser de aproximadamente 80/minuto. 
d) Deve ser de no mínimo 120/minuto.  
 
6. Para uma ressuscitação cardiopulmonar efetiva e de alta qualidade no paciente 
adulto, as compressões torácicas externas e ventilação devem ser sincronizadas em 
uma relação de compressões e ventilações de:  
a) 1 ventilação para cada 5 compressões torácicas.  
b) 2 ventilações para cada 5 compressões torácicas.  
c)  2 ventilações para cada 20 compressões torácicas.  
d) 30 compressões torácicas para 2 ventilações.  
 
7. Conforme as diretrizes 2015 da AHA, com relação à profundidade das compres-
sões torácicas é CORRETO afirmar: 
a) A profundidade de compressão mínima deve ser de 6 cm. 
b) A profundidade de compressão mínima deve ser de 5 cm, não excedendo 6 cm. 
c) A profundidade de compressão mínima deve ser de 4 cm. 
d) A profundidade de compressão mínima deve ser de 3 cm. 
 
8. De acordo com as Novas Diretrizes para RCP e o Atendimento Cardiovascular de 
Emergência (ACE) da American Heart Association (AHA)/2015, a ênfase na neces-
sidade de uma RCP de alta qualidade inclui:  
I) Frequência mínima de compressão de 100/min, não excedendo 120/min. 
II) Profundidade de compressão mínima de pelo menos 2 polegadas (5 cm), evitando 
profundidades superiores a 6 cm em adultos.  
III) permitir o retorno total do tórax após cada compressão.  
IV) Promover hiperventilações.  
 
Marque a alternativa CORRETA: 
a) I, II e III são corretas 
b) Todas as alternativas são corretas 
c) Somente I e II são corretas 
d) Somente I e III são corretas 
 
9. Com relação às compressões torácicas, é CORRETO afirmar:  
a) Devem ser a maior prioridade, pois a perfusão durante a RCP depende dessas 
compressões, gerando fluxo de sangue vital, com oferta de oxigênio e nutrientes pa-
ra o coração, pulmão e cérebro.  
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b) Consistem em aplicações rítmicas vigorosas de pressão sobre a metade inferior 
do esterno, mais lateralizada à esquerda.  
c) Só devem ser iniciadas após as 2 ventilações de resgate.  
d) Só devem ser iniciadas após a chegada dos profissionais de saúde.  
 
10. Para evitar a fadiga e a consequente diminuição da eficácia e qualidade das 
compressões, é recomendado o revezamento entre os socorristas. O tempo de al-
ternância entre as pessoas que aplicam as compressões torácicas é:  
a) 4 min. 
b) 2 min. 
c) 5 min. 
d) 1 min. 
 
11. A “Corrente da Sobrevivência do Adulto”, abordada nas diretrizes internacionais 
de RCP e ACE da AHA 2015, descreve a sequência de ações críticas para o aten-
dimento de uma vítima de PCR, com o objetivo de aumentar suas chances de so-
brevivência. Os elos que a compõem a cadeia de sobrevivência da PCR extra hospi-
talar são:  
a) Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCP imediata 
de alta qualidade; rápida desfibrilação; serviço médico básico e avançado de emer-
gência; suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR.  
b) Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCP imediata 
de alta qualidade; suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR.  
c) Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCP imediata 
de alta qualidade; sem desfibrilação. 
d) Acesso rápido, ressuscitação cardiopulmonar (RCP) precoce, desfibrilação preco-
ce.  
 
12. A Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) básica é um conjunto de manobra e 
procedimentos de emergência que:  
I- Podem ser executado por profissionais de saúde e/ou leigos treinados.  
II- Consiste no reconhecimento dos sinais de PCR e na aplicação de manobras de 
suporte à vida.  
III- deve ser iniciada precocemente.  
 
a) somente a alternativa II é correta.  
b) todas as alternativas são corretas. 
c) somente II e III são corretas. 
d) somente a alternativa I é correta.  
 
13. Diante de um paciente em parada cardiorrespiratória (PCR), o socorro imediato é 
capaz de aumentar consideravelmente as chances de sobrevida. Em relação aos 
procedimentos realizados no adulto, é CORRETO afirmar que:  
a) A sequência de procedimentos do SBV durante uma RCP é: via aérea, respiração 
e compressão torácica. 
b) O reconhecimento da PCR e o acionamento do serviço de emergência é o primei-
ro elo da corrente de sobrevivência do atendimento cardiovascular de emergência. 
c) O procedimento “ver, ouvir e sentir se há respiração” é a primeira conduta a ser 
adotada durante o atendimento a uma PCR.  
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d) A frequência de compressão torácica deve ser, no mínimo, de 80/minuto. 
 
14. De acordo com as diretrizes de 2015 da AHA, a recomendação referente à rela-
ção de compressão/ventilação até a colocação de uma via aérea avançada (intuba-
ção orotraqueal) é: 
a) 30 compressões para 2 ventilações para um único socorrista. 
b) 15 compressões para 2 ventilações para um único socorrista. 
c) 30 compressões para 2 ventilações para um ou mais socorristas. 
d) 15 compressões para 2 ventilações para um ou mais socorristas. 
 
15. De acordo com as Diretrizes da American Heart Association (AHA)/2015, a se-
quência para a identificação da PCR realizada pelos profissionais de saúde é feita 
constatando-se:  
a) Inconsciência e ausência de pulso.  
b) Fibrilação Ventricular por meio de monitorização cardíaca.  
c) Ausência de pulso e dispneia.  
d) Não responsividade, respiração ausente ou anormal (gasping) e ausência de pul-
so central palpável (Carotídeo ou Femoral).  
 
16. Conforme as diretrizes 2015, para a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) é 
CORRETO afirmar: 
a) A RCP deve ser realizada somente em ambiente hospitalar, para assegurar a se-
gurança do paciente. 
b) Somente os profissionais de saúde devem realizar as manobras de ressuscitação 
cardiopulmonar. 
c) Deve ser realizado por qualquer pessoa, independente de ser profissional da saú-
de ou leigo treinado. 
d) A RCP somente deve ser realizada em ambiente extra-hospitalar. 
 
17. Em relação à PCR, é CORRETO afirmar que:  
a) A principal causa de PCR no adulto e na criança é a doença coronária. 
b) A principal causa de PCR no adulto é o trauma. 
c) A principal causa de PCR na criança é o trauma. 
d) A principal causa de PCR no adulto é a doença coronária e na criança é a compli-
cação respiratória. 
 
18. Em uma PCR, em quais momentos devemos iniciar as compressões cardíacas? 
a) Logo após a abertura das vias aéreas. 
b) Somente após a chegada do serviço avançado de vida. 
c) Somente após o choque. 
d) Após verificar que a vítima não responde, não respira ou apresenta respiração 
agônica e não tem pulso, e imediatamente após o choque. 
 
19. O tempo gasto para checar o pulso na PCR deve ser: 
a) De 2 a 5 segundos. 
b) De 3 a 7 segundos. 
c) Mais de 10 segundos. 
d) De no máximo 10 segundos. 
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20. Em relação aos cuidados que se deve ter ao utilizar o Desfibrilador Externo Au-
tomático (DEA), é CORRETO afirmar? 
a) É desnecessário retirar emplastro medicamentoso transdérmico do tórax antes de 
colocar as pás do DEA. 
b) Segurar as mãos da vítima ao aplicar o choque e não realizar tricotomia em tórax 
com muitos pelos para não perder tempo. 
c) Não secar o tórax molhado para não perder tempo. 
d) Todas as alternativas são incorretas.  
 
21. Qual a contraindicação para o uso do DEA? 
a) Vítimas com marcapasso implantado. 
b) Vítimas com emplastro medicamentoso transdérmico no tórax. 
c) Vítimas com hipertricose. 
d) Não há contraindicação para uso do DEA. 
 
22. Diante de uma vítima inconsciente, em apneia e sem pulso central, onde se dis-
põe de um DEA, a sequência correta da sua operação segue os seguintes passos:  
a) 1) Ligar o aparelho; 2) Conectar os eletrodos adesivos ao tórax da vítima; 3) 
Aguardar que o aparelho analise o ritmo e aplique o choque automaticamente.  
b) 1) Ligar o aparelho; 2) Conectar os eletrodos adesivos ao tórax desnudo da vítima 
e o conector dos eletrodos ao equipamento; 3) Aplicar o choque.  
c) 1) Ligar o aparelho; 2) Analisar o ritmo; 3) Aplicar o choque.  
d) 1) Ligar o aparelho; 2) checar segurança do tórax da vítima, conectar os eletrodos 
adesivos ao tórax desnudo e conector dos eletrodos ao equipamento; 3) Ouvir as 
orientações sonoras do equipamento, aguardar a análise do ritmo sem tocar no pa-
ciente; 4) Se afastar e solicitar que todos que estejam próximo se afastem e não to-
quem na vítima e aplicar o choque quando indicado pelo equipamento.  
 

23. Sobre o uso do DEA (Desfibrilador Externo Automático), é INCORRETO afirmar:  
a) É um equipamento usado na terapia elétrica em locais públicos nos quais exista 
probabilidade de ocorrer uma PCR (cassinos, aeroportos, estádios, etc.).  
b) É dotado de um sistema computadorizado capaz de diferenciar os ritmos “choca-
veis” dos “não chocáveis”.  
c) É um equipamento complexo e requer pessoal especializado/profissionais da saú-
de para operar.  
d) Pode ser utilizado em ambiente hospitalar, como forma de facilitar a desfibrilação 
precoce em áreas cujo os profissionais não estejam capacitado para reconhecer os 
ritmos.  
 

24. O DEA indicou “choque”. Após certificar-se de que todos estão afastados você 
pressionou o botão de choque. Qual será seu próximo passo?  
a) Retomar imediatamente a RCP iniciando pelas duas ventilações.  
b) Interromper a RCP.  
c) Retomar imediatamente a RCP iniciando pelas compressões torácicas.  
d) Aguardar nova análise para um possível segundo choque.  
 

25. Uma mulher apresentou parada cardiorrespiratória (PCR) e no local, havia um 
desfibrilador externo automático (DEA) disponível. Nessa situação, o socorrista de-
ve: 
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a) Não iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, checar o pulso e a respiração e reali-
zar a desfibrilação. 
b) Iniciar a ressuscitação cardiopulmonar com compressões torácicas e utilizar o 
desfibrilador o mais rápido possível.  
c) Não iniciar a ressuscitação cardiopulmonar com compressões torácicas e ventila-
ção e não utilizar o desfibrilador. 
d) Iniciar a ressuscitação cardiopulmonar com compressões torácicas, ventilação e 
desfibrilar a vítima somente quando chegar a equipe de resgate. 
 
26. Em uma situação em que a vítima retome a consciência, ou mesmo inconsciente 
esta apresente movimentos respiratórios e pulso, os próximos passos a serem se-
guidos são:  
a) Manter a RCP até a chegada do Serviço Médico de Emergência.  
b) Desligar o DEA sempre que o paciente apresentar pulso.  
c) Se não houver suspeita de trauma a vítima deve ser colocada em posição de re-
cuperação, o DEA não deve ser desligado e os eletrodos não devem ser removidos 
até a chegada de um Serviço Médico de Emergência.  
d) Desligar o DEA e lateralizar o paciente para evitar o vômito.  
 
27. Qual das alternativas abaixo reflete CORRETAMENTE as prioridades de cuidado 
durante a PCR? 
a) RCP e estabelecer um acesso venoso.  
b) Ventilações de resgate e compressões cardíacas.  
c) Acesso venoso para administração de drogas.  
d) RCP e desfibrilação precoces.  
 
28. Para a abertura de vias aéreas de um homem adulto que não estava respirando, 
sem suspeita de traumatismo cervical, o socorrista deve: 
a) Realizar a manobra de anteriorização da mandíbula. 
b) Apenas observar respiração e aguardar resgate. 
c) Realizar a manobra de inclinação da cabeça e elevação do queixo. 
d) Encostar a cabeça da vítima no queixo. 
 
29. Conforme as diretrizes 2015 da AHA, em relação à desfibrilação é correto dizer: 
a) Só é indicada para os ritmos de atividade elétrica sem pulso (AESP) e assistolia. 
b) É indicada para todos os ritmos de parada cardiorrespiratória. 
c) A única contraindicação é o ritmo de assistolia. 
d) Só é indicada para os ritmos de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem 
pulso. 
 
30. A recomendação referente às ventilações de resgate é que elas sejam aplicadas: 
a) A uma frequência de uma ventilação a cada 10 a 12 segundos (5 a 6 ventilações 
por minuto). 
b) A uma frequência de uma ventilação a cada 5 a 6 segundos (10 a 12 ventilações 
por minuto). 
c) A uma frequência de uma ventilação a cada 3 a 5 segundos (12 a 20 ventilações 
por minuto). 
d) A uma frequência de uma ventilação a cada 12 a 14 segundos (4 a 5 ventilações 
por minutos. 
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31. Em relação às manobras de RCP: 
a) Deve ser lenta e constante para assegurar boa oxigenação à vítima. 
b) Deve ser rápida e as interrupções devem ser mínimas. 
c) Deve ser lenta e sem interrupções. 
d) Não há problema de haver interrupções para descanso do socorrista. 
 
32. A recomendação referente às ventilações de resgate com relação ao tempo gas-
to na sua execução é: 
a) Por aproximadamente 1 segundo. 
b) Por aproximadamente 2 segundos. 
c) Por aproximadamente 3 segundos. 
d) Por aproximadamente 5 segundos. 
 
33. Sabemos que estamos ventilando a vítima corretamente quando: 
a) Ouvimos ruídos respiratórios produzidos pela vítima. 
b) A vítima apresenta distensão gástrica. 
c) Observamos boa elevação do tórax da vítima e nível de saturação de O2 maior 
que 93%.  
d) Ventilamos muito forte a boca da vítima. 
 
34. Considere as afirmações e responda a alternativa CORRETA: 
I – O tratamento adequado para a fibrilação ventricular sem pulso é a cardioversão. 
II – O tratamento adequado para a assistolia não inclui a desfibrilação. 
III – A desfibrilação é indicada somente nos casos de assistolia e AESP. 
IV – A desfibrilação é o tratamento indicado para os ritmos de FV e TV sem pulso. 
a) As alternativas I e II estão corretas. 
b) As alternativas III e IV estão corretas. 
c) As alternativas I e III estão corretas. 
d) As alternativas II e IV estão corretas. 
 
35. Nas afirmativas abaixo coloque V para verdadeiras ou F para as falsas e assina-
le a alternativa em que a sequência está CORRETA: 
(  ) O ritmo inicial mais comum em casos de PCR é a fibrilação ventricular e o trata-
mento mais eficaz é a desfibrilação elétrica. 
(   ) O DEA é indicado para todos os tipos de PCR. 
(   ) O uso do DEA é indicado para cardioversão e desfibrilação. 
(   ) O uso do DEA só é indicado dentro de hospitais e instituições de saúde. 
 
a) V, F, F, F 
b) V, V, F, F 
c) F, V, V, V 
d) F, F, V, V 
 
36. Após aplicação do choque, o socorrista deve: 
a) Aplicar mais 02 choques, o correto é aplicar 03 choques. 
b) Reiniciar imediatamente a RCP. 
c) Afastar-se da vítima até a chegada do suporte avançado de vida. 
d) Verificar o pulso para ver se houve retorno da circulação espontânea. 
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37. Com relação as cargas utilizadas na desfibrilação, segundo as diretrizes da AHA, 
2015 é CORRETO afirmar: 
a) A carga recomendada na PCR por FV e TVSP em aparelhos bifásicos e monofá-
sicos é de 200-240J e 360J respectivamente. 
b) A carga recomendada para atendimento na PCR utilizando aparelhos bifásicos é 
de 400 a 500J. 
c) A carga recomendada para atendimento na PCR utilizando aparelhos bifásicos é 
de 300 a 400J. 
d) A carga recomendada para atendimento na PCR utilizando aparelhos monofási-
cos é de 120 a 200J. 
 
38. Leia as afirmações e indique a resposta CORRETA: 
I – A PCR é muito rara de ocorrer nos ambientes extra- hospitalares. 
II – Somente os profissionais de saúde podem prestar o primeiro atendimento à víti-
ma de PCR. 
III – Se for possível, é indicada a troca de socorrista a cada 2 minutos para evitar a 
fadiga. 
IV – O tempo máximo para realização de RCP é de 5 minutos e, após esse período, 
o socorrista deve interromper as manobras. 
 
a) As alternativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) As alternativas I, II, III e IV estão incorretas. 
c) Somente a alternativa III está correta. 
d) Somente a alternativa IV está correta. 
 
39. Como a vítima deve estar posicionada antes de serem iniciadas as manobras de 
RCP? 
a) A vítima deve ser posicionada sobre uma superfície rígida em decúbito lateral es-
querdo. 
b) A vítima deve ser posicionada sobre uma maca em decúbito lateral direito. 
c) A vítima deve ser posicionada sobre uma maca em decúbito ventral. 
d) A vítima deve ser posicionada sobre uma superfície rígida e plana e em decúbito 
dorsal horizontal. 
 
40. Conforme as diretrizes 2015 da AHA, ao presenciar uma PCR, deve-se: 
a) Colocar a vítima no carro e levá-la imediatamente ao hospital. 
b) Solicitar ajuda e iniciar as manobras de RCP. 
c) Não iniciar as manobras de RCP sozinho sem solicitar ajuda. 
d) Ligar para o serviço médico de urgência e observar a vítima até sua chegada. 
 
41. A RCP tem como finalidade promover oxigenação principalmente para: 
a) O coração, pulmão e cérebro até o restabelecimento da circulação espontânea.  
b) O pulmão e o cérebro até o restabelecimento das funções espontâneas. 
c) O coração e o cérebro até o restabelecimento das funções espontâneas. 
d) O coração e o fígado até o restabelecimento das funções espontâneas. 
 
42. Os conceitos críticos fundamentais para uma RCP de alta qualidade incluem: 
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I – Comprimir com força e profundidade e minimizar ao máximo as interrupções du-
rante as manobras. 
II – Permitir o retorno total do tórax entre as compressões. 
III – Manter uma frequência mínima de 100 compressões por minuto, não excedendo 
120 compressões por minuto. 
IV – Realizar a desfibrilação o mais rápido possível quando indicado e evitar hiper-
ventilação. 
 
a) As alternativas I e IV estão incorretas. 
b) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
c) As alternativas II e III estão incorretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
43. Assinale a alternativa CORRETA sobre respiração boca-máscara: 
a) A máscara deve ser colocada contra a face da vítima, selando a boca e o nariz e 
mantendo a abertura das vias aéreas. 
b) A máscara deve ser colocada contra a face da vítima, selando apenas a sua boca. 
c) A máscara deve cobrir toda a face da vítima e o socorrista deve fornecer o ar por 
05 segundos. 
d) A respiração boca-a-boca é a que fornece mais oxigênio à vítima. 
 
44. Assinale a alternativa que descreva a sequência e o posicionamento CORRETO 
das mãos e braços na manobra de compressões torácicas externa:  
a) Posicionar as mãos colocando a face hipotenar (“calcanhar”) de uma das mãos 
sobre o tórax, entre os mamilos, colocando a outra sobre esta e entrelaçar os dedos. 
Aplicar movimentos de compressão num ângulo de 45º.  
b) Colocar a face hipotênar (calcanhar) de uma das mãos sobre o tórax, entre os 
mamilos. Aplicar movimentos de compressão num ângulo de 90º, formado entre o 
tórax do paciente e os braços do socorrista. 
c) Posicionar as mãos colocando a face hipotenar (“calcanhar”) de uma das mãos 
sobre o tórax, na parte inferior do osso esterno, colocando a outra sobre esta e en-
trelaçar os dedos. Aplicar movimentos de compressão num ângulo de 90º, formado 
entre o tórax do paciente e os braços do socorrista. 
d) Posicionar apenas uma das mãos espalmadas na parte superior do osso esterno, 
aplicar movimentos de compressão num ângulo de 45º, formado entre o tórax do 
paciente e os braços do socorrista. 
 
45. Qual a importância da tabua de reanimação nas manobras de RCP intra-
hospitalar, onde o doente se encontre em cama? 
a) Estabiliza o paciente, permitindo realização das compressões torácidas externas 
em uma superfície rígida e plana aumentando a qualidade e eficácia das manobras 
de RCP. 
b) Fixa os membros superiores do paciente, estabiliza o paciente, permitindo realiza-
ção das compressões torácidas externas e intubação orotraqueal. 
c) Facilita a RCP e fixação dos membros inferiores, estabiliza o paciente, permitindo 
realização das compressões torácidas externas e intubação orotraqueal. 
d) Facilita a intubação e contenção do paciente. 
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46. Qual a primeira droga vasopressora que deve ser usada em qualquer rítmo de 
PCR?    
a) Dopamina 
b) Adrenalina/Epinefrina 
c) Vasopressina 
d) Noradrenalina 
 
47. Quais os fármacos antiarrítmicos de primeira escolha para o tratamento da 
FV/TVSP? 
a) Em primeira escolha a Amiodarona e em segundo a lidocaína 
b) Em primeira escolha o Sulfato de magnésio e após a adenosina.  
c) Sempre a adenosina e lidocaína  
d) Sempre a amiodarona e adenosina.  
 
48. Qual a dosagem e intervalo entre as doses de adrenalina/epinefrina na PCR, 
segundo as atuais diretrizes da AHA 2015? 
a) 4mg a cada 2 e 4 minutos 
b) 2mg a cada 3 a 6 minutos 
c) 1mg a cada 3 a 5 minutos 
d) 1,5mg a cada a 8 minutos  
 
49. Analise a imagem abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta o 
ritmo de PCR a que se refere. 
 

 
 

a) Fibrilação Ventricular (FV). 
b) Taquicardia Ventricular sem Pulso (TVSP). 
c) Rítimo Sinusal/normal. 
d) Assistolia. 
 
50. Indique quais são os objetivos dos cuidados pós-PCR: 
a) Verificar as chances de a vítima sofrer nova PCR. 
b) Identificar a vítima e chamar sua família para acompanhá-la. 
c) Otimizar a função cardiopulmonar e a perfusão de órgãos vitais após a RCP. 
d) Ligar para o serviço médico de urgência.
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FACULDADE PAN AMAZÔNICA - FAPAN 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
APÊNDICE B: GABARITO DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 
 

Questão A B C D 

1 X    

2   X  

3 X    

4   X  

5 X    

6    X 

7  X   

8 X    

9 X    

10  X   

11 X    

12  X   

13  X   

14   X  

15    X 

16   X  

17    X 

18    X 

19    X 

20    X 

21    X 
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22    X 

23   X  

24   X  

25  X   

26   X  

27    X 

28   X  

29    X 

30  X   

31  X   

32 X    

33   X  

34    X 

35  X   

36  X   

37 X    

38   X  

39    X 

40  X   

41 X    

42    X 

43 X    

44   X  

45 X    

               46  X   

               47 X    

               48          X  

 
               49 

 X   

                         50   X  



74 

 

 
 

 
 

FACULDADE PAN AMAZÔNICA - FAPAN 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
APÊNDICE C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
Nós, Ana Lúcia Cabo Verde Ribeiro, Célia Carolina Rebouças Brabo de Oli-

veira, Fausto Ferreira Lobo, alunos regularmente matriculados no Curso de Gradua-
ção em Enfermagem da Faculdade Pan Amazonica - FAPAN vimos por meio deste, 
convidar o Sr(a) para participar da pesquisa intitulada: “Conhecimento dos alunos 
do curso de graduação em Enfermagem sobre Reanimação Cardiopulmonar”, 
que tem como objetivo: Analisar o escore de conhecimento dos alunos do curso de 
graduação em Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada de 
Belém-Pa sobre RCP.  

Sua participação é voluntária, a qualquer momento você pode recursar-se a 
responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimen-
to. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisado-
res e/ou com a instituição. A pesquisa será realizada no período de setembro a 
outubro de 2017. Suas respostas serão tratadas de forma confidencial, isto é, em 
nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo, sendo 
usados códigos para isso com a seguinte denominação: “A 1”, “A 2”, “A 3...” respec-
tivamente, onde “A” representará aluno(a) e o número a ordem em que o participante 
se encontra na lista de frequência da instituição.  

Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa, e as infor-
mações coletadas serão guardadas pelos pesquisadores por um período máxi-
mo de 5 anos, após esse período serão destruídos. Os resultados serão divulgados 
em eventos e/ou revistas científicas. Caso haja desistência de sua participação, 
os dados coletados serão destruídos após prévia comunicação dos interessa-
dos. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas direci-
onadas ao objetivo proposto, sobre o tema: Conhecimento dos alunos do curso 
de graduação em Enfermagem sobre Reanimação Cardiopulmonar, na forma de 
um questionário com perguntas fechadas, de múltipla escolha, contendo quatro al-
ternativas, onde cada questão possui apenas uma alternativa correta. Diante de um 
número significativo de questões presentes no questionário, entendemos que 
poderá ocorrer um certo temor e desconforto aos participantes. Tendo como 
objetivo minimizar tais riscos, de forma a não lhe causar constrangimentos 
você pode deixar de responder qualquer pergunta a medida que julgar conve-
niente.  

Não há despesas pessoais para vocêem qualquer fase do estudo. Este 
trabalho será realizado com recurso dos autores. Assim comonão haverá nenhum 
pagamento pela sua participação. 

As pesquisas que incluem coleta de dados envolvendo seres humanos podem 
proporcionar a ocorrência de vazamento de informações, quebra do anonimato e 
possível identificação dos participantes da pesquisa em questão, podendo acarretar 
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constrangimento ou punição para estes. Esses riscos serão prevenidos manten-
do-se o sigilo das informações coletadas e anonimato dos envolvidos, de for-
ma a preservar a integridade dos participantes da pesquisa. Nesta pesquisa 
esses riscos serão prevenidos ao se procurar manter as informações sob a 
guarda e responsabilidade dos pesquisadores, sendo os dados utilizados so-
mente nessa pesquisa e usando-se de métodos que mantenham o sigilo das 
informações e o anonimato dos pesquisados. O benefício relacionado à sua par-
ticipação nesta pesquisa reside no fato seus resultados poderão subsidiar a elabora-
ção de estratégias para a formação acadêmica voltada para as manobras de RCP, 
com método e uso de tecnologias adequadas às necessidades do público alvo, au-
mentando desta forma o número Enfermeiros treinados, contribuindo com a forma-
ção qualitativa dos Enfermeiros, diminuindo as mortes evitáveis assistidas por PCR, 
beneficiando acadêmicos, docentes, profissionais da saúde e sociedade em geral.  

Você receberá uma via deste termo devidamente assinada e rubricada em to-
das as páginas, onde consta o celular/email do pesquisador responsável, e demais 
pessoas envolvidas, assim como o contato do CEP (roda pé) para eventuais dúvidas 
que possam surgir e esclarecimento sobre seus direitos, podendo tirar as suas dúvi-
das sobre o projeto e sua participação, agora ou qualquer momento. 
Desde já agradecemos! 
Orientador: Prof. Mestrando. Maicon de Araújo Nogueira. Faculdade Pan Amazônica-
FAPAN. Universidade do Estado do Pará (UEPA). Celular: (91) 98043-6368/ 98733-1235. E-
mail: profmaiconnogueira@gmail.com 
Co-orientador(a):Profª. Especialista Rosilene Ferreira de Sousa. Faculdade Pan Amazôni-
ca-FAPAN. Celular: (91) 98212-6473. E-mail: enf.rfsousa@globomail.com  
Pesquisadores: Graduandos Ana Lúcia Ribeiro, Célia Carolina Rebolças Brabo de Oliveira, 
Fausto Ferreira Lobo. Faculdade Pan Amazônica-FAPAN. Celulares: Ana Lúcia (91) 98249-
5207; Célia Carolina (91)98132-5016; Fausto Lobo (91)98255-7860 . E-mail: fa-
pan2017pcr@gmail.com 

 
Belém,_____ de ___________________ de 20___. 

 
Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de 

acordo em participar do estudo, sabendo que dele poderei desistir a qualquer momento sem 
sofrer qualquer punição ou constrangimento. 

 
____________________________________ 

(Assinatura do participante da pesquisa) 
 
 

____________________________________ 
(Assinatura de quem coletou as informações) 

 
____________________________________ 

(Assinatura do pesquisador principal) 

 

 

 
 

Instituição proponente 
Faculdade Pan Amazônica - FAPAN 
Endereço: Rua dos Mundurucus, nº 4010, Bairro Cremação – Belém-PA Telefones: 0xx91 3039-1000      
Instituição Coparticipante 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, Escola de Enfermagem Magalhães Barata, Campus IV, Univer-
sidade do Estado do Pará – UEPA 
Endereço: Av. José Bonifácio, nº 1289, Bairro: Guamá, CEP: 66063-010UF: PA   Município: Belém 
Telefone: (91) 3229-1131   Fax: (91) 3249-4671  E-mail: cepenfuepa@yahoo.com.br 
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FACULDADE PAN AMAZÔNICA - FAPAN 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
 

 
APÊNDICE D: CARTA DE APRESENTAÇÃO AO CEP 

 
A Profª Drª Dilma Fagundes de Souza.  
 
Coordenação do CEP/EEMB/UEPA 
 
Apresento ao Comitê de Ética e Pesquisa o projeto de pesquisa intitulado “CONHE-
CIMENTO DOS ALUNOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SO-
BRE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR” de autoria dos discentes: Ana Lúcia 
Cabo Verde Ribeiro, Célia Carolina Rebouças Brabo de Oliveira, Fausto Ferreira 
Lobo. Sob minha orientação para avaliação ética deste comitê, responsabilizando-
me pela condução ética e científica da investigação; pelo envio de relatório (parcial 
e/ou final) com os resultados da pesquisa e pelo retorno dos benefícios resultantes 
da pesquisa aos participantes e/ou comunidades. Comprometo-me também iniciar a 
pesquisa somente após a aprovação pelo sistema CEP/CONEP. 
 
Belém, ____ de ______________ de 20____. 
 
 
Atenciosamente, 

 

                                                          
_____________________________________________ 

Pesquisador responsável 
 
 
Comite 
 
 

 

 

Instituição proponente 
Faculdade Pan Amazônica - FAPAN 
Endereço: Rua dos Mundurucus, nº 4010, Bairro Cremação – Belém-PA Telefones: 0xx91 3039-1000      
Instituição Coparticipante 
Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, Escola de Enfermagem Magalhães Barata, Campus IV, Universi-
dade do Estado do Pará – UEPA 
Endereço: Av. José Bonifácio, nº 1289, Bairro: Guamá, CEP: 66063-010UF: PA   Município: Belém 
Telefone: (91) 3229-1131   Fax: (91) 3249-4671  E-mail: cepenfuepa@yahoo.com.br 

 


