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RESUMO 

O conhecimento das dificuldades enfrentadas pela equipe, no atendimento a Parada 

Cardiorrespiratória, influencia o desenvolvimento das diretrizes de intervenções e a melhora da 

assistência. Observa-se, em algumas situações, o despreparo do profissional Enfermeiro no manejo 

da Parada Cardiorrespiratória, quando ocupa um papel de liderança no atendimento. Essa dificuldade 

pode estar associada à necessidade de conhecimento sobre os fatores que influenciam o 

atendimento. O presente estudo tem como objetivos: identificar fatores que interferem no atendimento 

a Parada Cardiorrespiratória, em Suporte Básico de Vida, e relatar o papel do Enfermeiro no manejo 

desses fatores. Para alcance dos objetivos propostos, foi realizado um levantamento bibliográfico 

durante os anos de 2014 a 2017. Verificou-se a existência de fatores relacionados ao profissional 

Enfermeiro e a equipe. Cabe ao Enfermeiro o aprimoramento da capacitação de toda equipe, sua 

integração e a instituição de protocolos e ferramentas que organizem a assistência. 
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ABSTRACT 

The knowledge about difficulties faced by the teams, in Cardiac Arrest performing, influence the 

development of interventions guidelines and improved care. It is observed, in some situations, the 

unprepared of Nurse professional in management to Cardiac Arrest, when he occupies a leadership 

role. This difficulty may be associated with the need for knowledge about the factors that influence 

care. The present study has as objective: to identify factors that interfere in Cardiac Arrest performing, 

in Basic Life’s Support, and report the Nurse’s role in the management of these factors. To reach the 

proposed objectives, it was realized a bibliographic survey during the years 2014 to 2017. It was 

verified the existence of factors related to the professional Nurse and to the team. It’s the Nurse’s 

responsability to improve training for the entire team, your integration and establishment of protocols 

and tools that organize the improved care. 

Keywords: Nurse; Emergency; Leadership. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é um evento crítico, que provavelmente 

será presenciado pelo profissional de saúde durante sua atuação. Exercer sua 

função em áreas consideradas emergenciais aumenta a probabilidade do 

trabalhador se deparar com esse agravo, porém a ocorrência da PCR não é 

exclusiva desses setores (ROSA, 2014). 

A American Heart Association conceitua a Parada Cardiorrespiratória como 

“ausência ou ineficiência da atividade mecânica cardíaca” (American Heart 

Association, 2011, p 142). 

Considerada como um problema mundial de saúde pública, estimativas 

apontam a ocorrência de 200.000 casos ao ano no Brasil. Essa emergência 

demanda agilidade e competência por parte da equipe, visto que a ausência do 

Suporte Básico de Vida (SBV) efetivo reduz as chances de sobrevida em cerca de 

10% por minuto após o primeiro minuto de PCR não assistida (GONZALEZ et al, 

2013). 

O SBV na PCR, segundo Vieira et al (2011) e Ramos e Sansa (2005), 

manifesta o conjunto de manobras essenciais a serem aplicadas durante o 

atendimento, através da atuação de profissionais treinados. Visa a preservação da 

vida, porém livre de manobras invasivas e sob supervisão médica. 

Ao levar em conta a proximidade da equipe de enfermagem com o paciente, 

esses profissionais ocupam um papel de destaque na identificação dos sinais que 

antecedem o quadro e na sua detecção (GAMA et al, 2014). 

A atuação do Enfermeiro frente a PCR inclui um processo decisório, 

antecipando condutas, prevenindo ou diminuindo danos ao paciente, e agindo no 

menor tempo possível, visto a prioridade do agravo sobre qualquer outra demanda 

do serviço (SILVA, SANNA, NUNES, 2001). 

Porém, Oliveira et al (2013) observam, em algumas situações, o despreparo 

do profissional Enfermeiro no manejo da PCR, sobretudo quando ocupa um papel de 

liderança no atendimento. Essa dificuldade pode estar associada à necessidade de 

conhecimento sobre os fatores que influenciam o atendimento. 
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Neste sentido, o conhecimento das dificuldades enfrentadas pela equipe, no 

atendimento a PCR, constitui-se fator decisivo para desenvolvimento das diretrizes e 

sistematização das intervenções ofertadas, implicando na melhora da assistência 

(FERNANDES et al, 2016). 

De acordo com a problemática exposta, o presente estudo tem como objetivo 

identificar fatores que interferem no atendimento a PCR em SBV e relatar o papel do 

Enfermeiro no manejo desses fatores. 

 
 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Esse artigo é baseado nos levantamentos parciais de um Trabalho de 

Conclusão de Curso que ainda encontra-se em andamento. Trata-se de um estudo 

bibliográfico, descritivo, de abordagem qualitativa, realizado durante os anos de 

2014 a 2017. 

O referencial teórico, assim como os resultados e discussões, foram 

encontrados através do buscador eletrônico Google Acadêmico, em base de dados 

científicos, em protocolos da American Heart Association, manuais da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia e em livros de acervo pessoal. A busca foi norteada por 

publicações em português e inglês, que envolvessem assuntos relacionados ao 

trabalho do Enfermeiro na ocorrência de Parada Cardiorrespiratória, liderança em 

Enfermagem e dificuldades encontradas no atendimento a PCR. Dos 103 artigos 

pré-selecionados, 25 foram utilizados na construção do presente estudo. Os artigos 

mais recentes foram priorizados, considerando as mudanças realizadas no ano de 

2015 nos protocolos de atendimento á PCR. O material mais recente é datado de 

2016, e o mais antigo foi realizado em 2001. Este foi utilizado por ser citado por 

vários autores atuais como referência em suas pesquisas, constituindo-se em um 

clássico da temática. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Guilherme et al (2013) expõem o desconhecimento dos Enfermeiros acerca 

da identificação da PCR, da sequencia de manobras e condutas relacionadas à 

assistência de forma geral, como fatores que comprometem todo o atendimento. 

Para os autores, a autonomia da atuação do Enfermeiro na PCR está atrelada a 

busca contínua do conhecimento teórico científico. 

Contudo, estudo realizado por Ferreira et al (2012), revela uma preocupante 

taxa de capacitação entre profissionais de um Hospital de Urgência e Emergência  

de Rio Branco, AC. Dos Enfermeiros entrevistados, 75% não possuía especialização 

ou capacitação em Suporte Básico de Vida. Os autores consideram uma associação 

dos baixos índices ao fato da formação acadêmica predispor a procura por áreas 

ligadas ao gerenciamento. 

Porém, uma atuação de qualidade não se atém apenas ao manejo da PCR, 

mas também à sua prevenção, conforme Luzia e Lucena (2009). O cuidado precoce, 

nesse sentido, evitaria um mau prognóstico e repercutiria na melhora da 

sobrevivência. 

Para Tomiosso (2016), o êxito da equipe durante o atendimento de 

emergência depende da eficiência de um líder preparado para orientar corretamente 

sua equipe. 

A relação entre liderança e desempenho da equipe pode ser expressa por 

meio de pesquisa realizada com profissionais de enfermagem de um hospital 

referência no atendimento a emergências, no Mato Grosso do Sul. As autoras 

concluem que a expectativa da equipe, em relação ao Enfermeiro, é de que esse 

profissional lidere, facilite e organize os processos de trabalho, além de participar 

das atividades desenvolvidas e de prover suporte teórico aos membros (MARIA, 

QUADROS E GRASSI, 2010). 

Vilela e Souza (2009) discutem, em sua pesquisa realizada com 15 

enfermeiros recém-formados da cidade de Niterói- RJ, sobre os principais fatores 

que desafiam a função de liderança. A dificuldade de comunicação com a equipe 

esteve presente nas respostas de 67% dos entrevistados, seguida de falta de 

habilidade técnica e incompatibilidade com a equipe. O estudo sugere 
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aprimoramento da formação acadêmica, como norte à execução da liderança. 

Em consideração aos fatores considerados empecilhos a um atendimento de 

qualidade, estudo realizado por Citolino Filho (2015), revelou a percepção da equipe 

acerca dos mesmos. De acordo com os Enfermeiros do Instituto do Coração do 

Hospital das Clínicas, instituição pública e de alta complexidade da cidade de São 

Paulo, podem ser elencados como fatores indesejáveis no momento da assistência: 

pouca harmonia ou estresse entre os integrantes, falhas mecânicas, falta de 

equipamentos e desconhecimento sobre o carrinho de emergência. Contudo, o 

número elevado de componentes na equipe foi o principal fator considerado 

prejudicial, sendo citado por 75,5% do total de 49 amostras. Na opinião desses 

profissionais, a presença de um líder influenciaria diretamente a organização em um 

atendimento de qualidade. 

Rocha et al (2012) ratificam os dados expostos por Vilela e Souza (2009), 

descrevendo a dificuldade da integração multidisciplinar e a necessidade de 

educação permanente dos profissionais como maiores empecilhos a um 

atendimento adequado. Diante disso, o papel do Enfermeiro é evidenciado não 

apenas como responsável pela providencia de materiais e recursos necessários à 

sequência de ressuscitação, mas também como mediador de conflitos. Seu 

desconhecimento ou negligência sobre esse processo poderia colaborar com a 

desorganização do atendimento, afetando de modo negativo a integração e a 

sintonia da equipe. 

Conforme Santana, Lopes e Queiroz (2013), a eficácia do desempenho 

individual dos integrantes de uma equipe depende da interação do coletivo. O 

entrosamento entre a equipe multidisciplinar preserva a autonomia de todos os 

envolvidos, assim como apoia-se em protocolos de atendimento e sobretudo 

coordenação eficiente, onde o Enfermeiro tem papel elementar. Esse conjunto de 

atuação definirá um atendimento de sucesso ou insatisfatório. 

Em relação ao protagonismo dos agentes, Palhares et al (2014) observam, 

em alguns casos, uma atitude passiva da equipe de enfermagem, quando delega ao 

profissional médico o início das manobras, mesmo sendo capaz de detectar uma 

PCR, acionar a equipe e reunir os materiais necessários ao procedimento. 
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Considerando o exposto, Lorenzetti et al (2014) refletem sobre a importância 

de partir do Enfermeiro o incentivo á reflexão da equipe, acerca de sua atuação e co-

responsabilidade nos processos de enfermagem, tendo em vista seu papel como 

gestor de processos e de pessoas dentro da equipe. 

Navarro (2012) pontua como fator positivo a existência de incentivo interno e 

oportunidade de buscar conhecimento, permitindo o desenvolvimento de novas 

habilidades. Essa característica permitiria o crescimento profissional e pessoal, 

enquanto pessoa integrante de um grupo. Da mesma forma, considerou-se fator 

limitador para a integração e desenvolvimento da equipe a alta rotatividade dos 

membros. 

Para tanto, Costa et al (2012) ressaltam a importância da percepção do 

Enfermeiro em relação aos problemas e necessidades da sua equipe, considerando 

seu papel como supervisor. Essa visão implica no ajuste de uma capacitação 

adequada para desenvolvimento das tarefas pertinentes a cada componente. 

Há evidências de que o treinamento em SBV influencia a qualidade da 

assistência. Pesquisa realizada com 91 Enfermeiros da região Metropolitana de 

Campinas/SP, provindos de Unidades não-Hospitalares, aponta a correta aplicação 

da sequencia de atendimento á PCR pelos profissionais que se submeteram á 

capacitação, com mediana de acertos de 5,7 comparada a 4,9 dos demais 

trabalhadores (ALMEIDA et al, 2011). 

Para Silva, Sanna e Nunes (2001), o trabalho do Enfermeiro com relação a 

atuação de sua equipe deve ser contínuo, incluindo o tempo e a produtividade do 

atendimento, aferição dos resultados e feed-back dos aspectos positivos e dos que 

necessitam de melhoras. Essa devolutiva aos membros da equipe realimentaria o 

planejamento do atendimento, tendo como resultado uma atuação mais calma, livre 

de tumultos e estresse, ofertando assim uma assistência cada vez mais livre de 

danos. 

Markus (2013) e Lugon et al (2014), afirmam que, com a literatura atual 

disponível sobre o atendimento da PCR, correlacionada a prática e atuação de 

equipes multidisciplinares, é possível criar instrumentos que estabeleçam o número 

de profissionais necessários ao manejo eficaz do evento. Os autores oreientam 
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ainda a elaboração de escalas diárias, pelo Enfermeiro, de funções pré- 

estabelecidas durante o atendimento a emergência. Esse instrumento diminuiria o 

estresse causado por tais eventos. 

Como estratégia para manutenção de uma equipe equilibrada, estudo 

realizado por Santos et al (2016), em um Hospital Universitário da região Sul do 

Brasil, indica a construção de relações de trabalho amistosas. A pesquisa evidencia 

o papel do Enfermeiro como peça chave na articulação da assistência. 

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

Por tratar-se de resultados parciais, portanto não concluídos, até o momento 

foi possível identificar que os fatores que interferem no atendimento á PCR podem 

se relacionar tanto ao profissional Enfermeiro quanto a equipe. 

Especificamente ao profissional, relacionam-se: baixa adesão à capacitação 

e/ou especialização em áreas de emergência, negligência do Enfermeiro em relação 

ao seu papel como líder ou liderança ineficaz, desconsideração pelos problemas 

enfrentados pela equipe e ausência do Enfermeiro nas atividades desenvolvidas. 

No que diz respeito à equipe, os fatores encontrados incluem: ausência de 

treinamento, inaptidão prática, ausência de familiaridade com o carrinho de 

emergência, incompatibilidade de conhecimento entre os componentes, processos 

de trabalho dificultosos e/ou desorganizados, número elevado de componentes 

durante o atendimento, alta rotatividade dos membros, falta de integração e/ou 

diálogo e presença de estresse entre a equipe, pouca clareza na comunicação, 

individualismo/desvalorização da multidisciplinaridade na organização do 

atendimento, atribuição da responsabilidade pelo início das manobras 

exclusivamente ao profissional médico e atendimento limitado apenas ao SBV. A 

falta e/ou falha dos equipamentos também foi levantada durante o estudo. 

No entendimento da pesquisa, o desconhecimento do Enfermeiro sobre as 

condutas que precedem e que compõem o atendimento em PCR está diretamente 

relacionado ao manejo ineficaz desse quadro, o que reflete na qualidade da 

assistência de enfermagem. Frente aos fatores identificados, o papel do Enfermeiro 
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se inicia na prevenção da ocorrência da PCR, instalando o cuidado precoce em 

pacientes instáveis, através do monitoramento contínuo e encaminhamento para 

tratamento dos riscos em potencial. Uma vez que a equipe espera que esse 

profissional organize o atendimento e seja presente durante as atividades 

desempenhadas, o mesmo deve manter-se continuamente capacitado e estender o 

treinamento a equipe, proporcionando suporte teórico e orientações, por meio de 

postura ética e segura. 

A implementação dessa organização é possível através de instrumentos, 

como o pré-estabelecimento de funções, que levem em consideração o perfil de 

cada componente, e a implantação de protocolos internos de atendimento. A 

inclusão dos profissionais que desempenham o Suporte Avançado de Vida, além 

dos profissionais de enfermagem, é fundamental em todas as etapas dessa 

construção, sobretudo durante o treinamento, possibilitando a construção de 

relações de trabalho amistosas. Diante de uma atuação interdisciplinar, o 

profissional necessita ser capaz de resolver conflitos, agir de forma imparcial e 

comunicar-se de forma assertiva. Proporcionar feedback a equipe após o 

atendimento incentivaria a consciência da corresponsabilidade nos processos de 

trabalho e da prática crítica. Para tanto, a valorização dos integrantes deve estar 

presente maneira individualizada, em conformidade com programas de oportunidade 

interna. 

A pesquisa revelou a necessidade de revisão da formação acadêmica do 

Enfermeiro, dando especial atenção ao ensino voltado para efetivação da liderança  

e valorizando a especialização em urgências. Espera-se que o presente estudo 

incentive a produção de materiais que evidenciem a autonomia do Enfermeiro frente 

a PCR. 
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