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RESUMO 
 

ATENDIMENTO AO ADULTO EM PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA: DINÂMICA DA EQUIPE 

MULTIDISCIPLINAR 

 
Objetivou-se identificar por meio de uma revisão bibliográfica da literatura a atuação de enfermagem 

frente ao adulto vítima de parada cardiorrespiratória, com ênfase na dinâmica da equipe 

multiprofissional buscando ampliar o conhecimento na área. Foram utilizados para elaboração deste 

artigo livro sobre a temática da pesquisa e as bases de dados: Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e ScientificElectronic Library Online (SciELO). Os resultados 

encontrados e apresentados demonstraram que embora a atualização em PCR e RCP sejam 

constantes, ainda observa-se dificuldades por parte das instituições em fornecer capacitações e 

educação continuada sobre a temática aos profissionais, uma vez que a sincronia da equipe acaba 

sendo comprometida por carência de preparo teórico pratico. Identificou-se também que o papel do 

enfermeiro no atendimento a vitima de PCR está intimamente ligado com a sobrevida das vitimas, 

uma vez que a mesma só é possível se o atendimento e as intervenções forem executadas 

corretamente e o mais precoce possível, justificando então mais uma vez a importância da dinâmica 

da equipe e liderança por parte do profissional de enfermagem. 

 
Palavras Chaves: Ressucitação Cardiopulmonar, Enfermagem, Multiprofissional 

Tema Central: Parada Cardiorrespiratória 
 

ABSTRACT 
 

ADULT CARDIORESPIRATORY ADULT ATTENTION: MULTIDISCIPLINARY TEAM DYNAMICS 
 

The objective of this study was to identify, through a bibliographical review of the literature, the nursing 

performance vis-à-vis the adult victim of cardiorespiratory arrest, with emphasis on the dynamics of 
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the multiprofessional team seeking to expand knowledge in the area. It was used to elaborate this 

article book on the research theme and the databases: Latin American and Caribbean Literature in 

Health Sciences (LILACS) and ScientificElectronic Library Online (SciELO). The results found and 

presented showed that although the update in PCR and CPR are constant, there are still difficulties on 

the part of the institutions in providing training and continuing education on the subject to the 

professionals, since the synchrony of the team ends up being compromised by lack of practical 

theoretical preparation. It was also identified that the role of the nurse in the care of the victim of CRP 

is intimately linked with the survival of the victims, since it is only possible if care and interventions are 

performed correctly and as early as possible, thus justifying more once the importance of team 

dynamics and leadership by the nursing professional. 

 
Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation, Nursing, Multiprofessional 

 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Considerada mundialmente um problema de saúde pública, a parada 

cardiorrespiratória (PCR) acomete no Brasil mais de 200.000 vítimas por ano, sendo 

a metade desse número correspondente ao ambiente hospitalar (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013). 

Sendo necessária uma assistência precoce e eficaz a PCR é o evento mais 

dramático que um indivíduo pode sofrer (ROCHA et al., 2012). 

Trata-se de uma interrupção inesperada da atividade do coração, resultando na 

perda de consciência, ausência de respiração e/ou respiração de gasping e  

ausência do pulso carotídeo, levando ao comprometimento da oxigenação do 

organismo, ausência da circulação de sangue e consequentemente na morte celular 

causada por hipóxia (RODRIGUES et al., 2015). 

Uma vez que nos ambientes hospitalares o profissional de enfermagem 

geralmente é o primeiro a identificar e prestar os primeiros socorros a vitima de PCR, 

é extremamente importante que o mesmo seja capacitado tecnicamente e 

cientificamente para garantia de uma assistência imediata e eficaz, assim como ser 

capaz de coordenar e liderar toda sua equipe frente ao atendimento (LUCENA; 

SILVA, 2017). 

O objetivo do presente artigo é identificar por meio de uma revisão bibliográfica 
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da literatura, a atuação de enfermagem frente ao adulto vítima de parada 

cardiorrespiratória, com ênfase na dinâmica da equipe multiprofissional buscando 

ampliar o conhecimento na área. 

 
 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica sobre o atendimento ao 

adulto em parada cardiorrespiratória e a dinâmica da equipe multidisciplinar, na qual 

buscou-se ampliar o conhecimento nesta área, discorrendo sobre a assistência de 

enfermagem no atendimento a PCR e execução da RCP, enfatizando a atualização 

dos profissionais como ferramenta importante para sincronia da equipe, uma vez  

que a qualidade da assistência prestada interfere positivamente ou negativamente 

na sobrevida da vitima. 

Foram utilizados para elaboração deste artigo livro sobre a temática da pesquisa 

e as bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS) e ScientificElectronic Library Online (SciELO). 

Diante as buscas, foram selecionados 18 artigos do ano de 2010 até 2018 e após 

o agrupamento dos mesmos, foram realizados quadros sinópticos para melhor 

visualização e junção dos que apresentavam temas similares, dos quais 13 foram 

utilizados. Os quadros apresentavam: título do artigo, autores, objetivo, principais 

resultados e conclusão. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Recentemente a PCR era sinônimo de óbito, visto que poucos eram os 

sobreviventes desse evento dramático. Resultante de diversas patologias ou 

quadros clínicos, a PCR está associada a casos onde ocorre o bloqueio das artérias 

do músculo cardíaco e arritmias cardíacas ou em consequência de quadros clínicos 

terminais, necessitando de intervenções rápidas e de qualidade (BELLAN; ARAÚJO 

E ARAÚJO, 2010). Nesse contexto, BELLAN; ARAÚJO E ARAÚJO (2010) ressaltam 

que além do conhecimento em atendimento de emergência, o profissional de 

enfermagem precisa conhecer as doenças e suas particularidades, possibilitando a 
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rapidez na tomada de decisão, a definição das prioridades e a determinação das 

ações. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013) são quatro os  

ritmos que resultam numa PCR, sendo dois ritmos chocáveis: a fibrilação ventricular 

(FV) e a taquicardia ventricular sem pulso (TVSP), tendo como componente da 

manobra de RCP a desfibrilação. Os demais ritmos se tratam de ritmos não 

chocáveis, onde não ocorre a desfibrilação, sendo eles a atividade elétrica sem 

pulso (AESP) e a assistolia. 

Ainda de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013) em ambiente 

hospitalar a maioria dos casos de PCR proveem da assistolia ou AESP, como 

resposta a deterioração da clínica do paciente. Já em ambiente externo a PCR é 

resultante de arritmias e em sua grande maioria ocorre subitamente. 

A American Heart Association (2015) por sua vez, afirma que em ambiente 

hospitalar a PCR é decorrente de quadros clínicos onde a circulação e a respiração 

são gravemente comprometida, porém a grande maioria das PCRs podem ser 

prevenidas ou até mesmo evitadas, uma vez o paciente grave venha ser 

corretamente assistido e receba o tratamento precoce em quadros sugestivos de pré 

PCR, assim como a correta observação dos mesmos. 

CANOVA et al., (2015) afirma que por se tratar de um evento de maior gravidade, 

a PCR deve ser identificada o mais precocemente possível, assim como a 

assistência deve ser efetivamente eficaz, obedecendo o Suporte Básico de Vida 

(SBV) e Suporte Avançado de Vida (SAV), com a garantia de profissionais treinados 

e altamente capacitados. 

Para ROCHA et al., (2012) é atribuição do enfermeiro, prestar assistência diária 

ao hospitalizado, sendo necessário que o mesmo esteja em alerta e ao identificar 

evidências de uma possível PCR inicie imediatamente as medidas apropriadas. 

Segundo a AHA (2015) o atendimento a PCR é dividido em cadeia de 

sobrevivência a PCR intra hospitalar (PCRIH) e cadeia de sobrevivência a PCR extra 

hospitalar (PCREH), visto que os elos que compõem a cadeia são diferenciados 

dependendo do ambiente em que a mesma ocorre. Na PCRIH o primeiro elo é 

dividido em vigilância, prevenção e tratamento de quadros clínicos que antecedem 
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uma PCR; o segundo elo determina a identificação imediata da PCR e o 

acionamento do serviço médico de emergência; o terceiro elo determina RCP 

precoce com ênfase nas compressões torácicas; o quarto elo determina a rápida 

desfibrilação e o quinto e último elo determina que seja prestado cuidados após PCR 

por uma equipe multidisciplinar. 

A RCP é uma sequência de procedimentos não invasivos, cuja finalidade é 

reestabelecer a circulação de sangue e consequentemente oxigenar o coração, 

cérebro e outros órgãos vitais, trata-se então de um procedimento emergencial 

padronizado para o atendimento das vítimas de PCR (GONZALEZ et al., 2013). 

Caracteriza-se por manobras ininterruptas e ações sistematizadas, cujo objetivo 

é o reestabelecimento das funções cardíacas, respiratórias e neurológicas, 

promovendo então uma melhora no prognóstico e a manutenção da vida 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013). 

Segundo ALVES; MAIA (2011) uma vez que as manobras de RCP se iniciam 

imediatamente após a PCR, é possível diminuir as sequelas e proporcionar alivio 

frente ao sofrimento da vítima, contribuindo também para a manutenção da vida do 

mesmo. 

De acordo com a American Heart Association (2015) foi estabelecido que o 

atendimento a PCR deve iniciar com as compressões torácicas e abertura de vias 

aéreas, sendo que as compressões devem obedecer uma frequência de 30 

compressões para 2 ventilações ou numa frequência de 100 a 120 compressões por 

minuto, numa profundidade de 2 polegadas, atentando-se também para o retorno 

total do tórax. O socorrista deve manter as compressões e abertura de vias aéreas 

até que seja possível a utilização de um desfibrilador automático (DEA), uma vez 

que o número de compressões e a qualidade da mesma é determinante para a 

sobrevivência em uma PCR. 

BELLAN; ARAÚJO & ARAÚJO (2010) referem que o enfermeiro repetidamente é 

quem dá inicio nas manobras de RCP, mobiliza a equipe e alinha toda assistência e 

cuidados a serem executados. Motivo este, que requer do enfermeiro conhecimento 

e preparado para identificação de uma possível PCR, avaliação clínica e início da 

reanimação quando necessário. 
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Segundo a AMERICAN HEART ASSOCIATION (2015), para um atendimento 

apropriado a vitima de PCR, faz se necessário, agilidade e organização nas 

condutas dos envolvidos na assistência, sendo essencial o conhecimento técnico e 

cientifico dos profissionais. É indispensável que além de garantir a qualidade da 

RCP, cada membro da equipe compreenda seu papel e execute corretamente suas 

funções durante toda assistência, portanto para que haja dinâmica entre a equipe é 

fundamental que ocorra liderança por parte do enfermeiro e boa comunicação entre 

toda a equipe atuante, objetivando assim o reestabelecimento e manutenção da 

vida, visto que a carência dos itens descritos acima, resultam numa assistência 

inadequada ocasionando danos irreparáveis a vitima. 

Em concordância com essa ideia, SANTOS et al., (2016) reproduzem que a 

efetividade e agilidade na assistência, também estende-se aos cuidados médicos e 

dos técnicos de enfermagem, devendo ser promovida por toda equipe. 

ALMEIDA et al., (2011, p. 06) também afirma que a responsabilidade não se 

aplica somente ao enfermeiro, mas também a toda equipe, uma vez que os mesmos 

devem assistir a vítima oferecendo suporte ventilatório e circulatório até a chegada 

do suporte avançado, justificando-se então a importância da equipe de enfermagem 

participar de treinamentos contínuos visando adquirir capacidades para uma correta 

assistência. Uma vez que a carência de atualização e preparo interferem 

diretamente na obtenção de conhecimento e aperfeiçoamento da prática correta, 

visto que a teoria e a prática estão em constante renovação. 

A AMERICAN HEART ASSOCIATION (2015) preconiza a necessidade de 

liderança no atendimento a PCR. Essa liderança pode ser preenchida por um 

profissional médico ou enfermeiro, a única exigência é que o mesmo seja apto para 

assumir tal papel, ou seja, é necessário um profissional inquestionavelmente 

preparado, uma vez que o mesmo terá que delegar funções como definir o 

profissional responsável pelas compressões, aberturas de vias aéreas, desfibrilação, 

dentre outros cuidados que fazem parte do protocolo de ressuscitação 

cardiopulmonar. 

Para DUARTE et al., (2010) os profissionais de enfermagem apresentam certo 

receio em relação a prática efetiva e conhecimento cientifico frente a PCR, 

decorrentes da carência de estudos e treinamentos em equipe, sendo necessário 
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que os ambientes hospitalares deem mais relevância a questão e proporcionem aos 

profissionais capacitações recorrentes, uma vez que as atualizações em PCR e RCP 

se renovam constantemente. 

FERREIRA; FERREIRA; CASSEB (2012) por sua vez, ressaltam a necessidade 

do profissional de enfermagem investir em capacitações e treinamentos voltados 

para a vítima de PCR, principalmente se o mesmo não for dotado de experiência em 

tal atendimento, visto que a falta de experiência compromete significativamente na 

qualidade da RCP. Alguns exemplos são os cursos de BLS e ACLS, sendo eles 

Suporte Básico de Vida e Suporte Avançado de vida. 

De acordo com CITOLINO FILHO et al., (2015) na perspectiva da enfermagem, o 

estresse entre os componentes da equipe multiprofissional, a escassez de material, 

a escassez e/ou comprometimento de equipamentos, a presença do familiar da 

vítima, dentre outros fatores também interferem na dinâmica entre a equipe e 

consequentemente na qualidade da assistência. Sendo necessário implantar ações 

de melhorias e principalmente capacitações que visem o trabalho em equipe. 

Ainda de acordo com DUARTE et al., (2010) não há um número específico de 

capacitações, porém é necessário o estabelecimento de ações e processos 

contínuos, visando uma melhora constante frente ao atendimento a PCR, 

possibilitando então maior eficácia do cuidado prestado. 

 
 

4. CONCLUSÃO 

 
Considerada o evento mais grave na clínica de um paciente, a PCR requer um 

olhar holístico por parte do profissional de enfermagem, uma vez que conhecer as 

ações frente tal condição não é suficiente, faz-se necessário ter ciência dos fatores 

que causam uma PCR, assim como seus mecanismos e intervenções rápidas e 

precisas, visto que se tratando de morte súbita, quanto maior o tempo de inicio do 

cuidado, maior será os danos a vítima. 

 
Por se tratar de um atendimento conjunto e não individual, a sincronia entre os 

membros da equipe é primordial, visto que a mesma deve ser assegurada por um 

profissional incumbido pela liderança, sendo o mesmo responsável por delegar 
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funções e garantir que as mesmas tenham sido corretamente recebidas e 

compreendidas pelos demais membros da equipe. 

 
Embora as atualizações em PCR e RCP estejam em constante renovação, 

percebeu-se que não há estudos que ilustrem a quantidade de capacitações que 

uma instituição deve oferecer aos profissionais. É reconhecida a importância da 

educação continuada, porém ainda é vaga a forma e a frequência em que a mesma 

ocorre. 

 
Enfatiza-se por fim, a necessidade de pesquisas e estudos contínuos sobre o 

assunto, considerando que a última atualização em PCR e RCP aconteceram no  

ano de 2015 e muito dos materiais publicados abordam apenas as mudanças no 

protocolo de atendimento, não mencionando a importância da educação continuada, 

como ferramenta estratégica para garantia da dinâmica entre a equipe 

multidisciplinar. 
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