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Resumo 

Introdução As organizações de saúde devem valorizar o conhecimento, as competências e as 

tecnologias em saúde, de modo a desenvolver equipes proativas suficientes e capazes de 

implementar mecanismos de gestão a fim de evitar falhas. O papel da enfermagem em situações 

de emergência é a identificação precoce do potencial risco, e uma vez identificada, atuar de 

forma ágil e efetiva sobre a demanda para evitar possíveis agravos. Este estudo foi motivado 

pela possibilidade de traçar o conhecimento do profissional de enfermagem sobre a parada 

cardiopulmonar. Objetivo geral: Identificar o conhecimento e autoconfiança da equipe de 

enfermagem sobre a assistência em situações de urgências e emergências na atenção primária 

à saúde. Método: Estudo descritivo, exploratório de abordagem quantitativa, desenvolvido em 

2 unidades básicas de saúde do Distrito Federal, com uma amostra de 25 profissionais, entre 

eles auxiliares, técnicos e enfermeiros. Resultados: Verificou-se que mais da metade dos 

participantes (56%) declararam-se técnicos de enfermagem, embora 35,7% desses sejam 

enfermeiros, mas atuem como técnicos de enfermagem. O sexo predominante foi o feminino 

(68%). A média de idade entre os participantes foi de 42 ± 7 anos. Do total de profissionais de 

enfermagem, 18 (72%) reconheceram o pulso carotídeo como aquele que deve ser verificado 

durante a ocorrência de uma PCR e 12 (48%) conseguiram descrever a sequência correta de 

atendimento de uma PCR. Não houve consenso sobre o tempo preconizado para o 

reconhecimento da PCR e checagem de pulso e respiração, de modo que a parada seja 

identificada e a RCP iniciada de forma rápida. Acerca da autoconfiança, 52% dos profissionais 

não se consideram confiantes quanto ao domínio do conteúdo capaz de permitir uma assistência 

segura. Conclusão: Identificou-se a carência de conhecimento e autoconfiança por parte da 

equipe sobre a assistência ao paciente em situação de parada cardiopulmonar e a necessidade 

de mais estudos acerca da temática para mensuração dessa realidade de forma mais abrangente. 

 

Descritores: Parada Cardíaca; Equipe de enfermagem; Atenção Primária à Saúde; Segurança 

do Paciente. 
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Abstract 

Introduction: The organizations of health should improve the knowledge, the competences 

and the technologies on health, to develop proactive teams capable enough to implement 

mechanisms of manager with the view to avoid failure. The paper of nursing in emergency 

situations is the early identification of potential risk, and once the problem is identified, to act 

in an agile and effective way on the demand to avoid possible damages. This study was 

motivated by the possibility of tracing the knowledge of the nursing professional about 

cardiopulmonary arrest. Objectives: To identify the knowledge and selfconfidence of the 

nursing team about emergency care in primary health care. Methods: It’s a study describable 

and exploratory with the approach quantitative, developed on two basics health centers of the 

Distrito Federal, with a sample of 25 nursing professionals, between them auxiliary, technical 

and nurses. Results: It was found that more than half of the participants (56%) declared 

themselves to be nursing technicians, although 35.7% of them are nurses, but they act as nursing 

technicians. The predominant gender was female (68%). The mean age of participants was 42 

± 7 years. Of the total number of nursing professionals, 18 (72%) recognized the carotid pulse 

as the one to be verified during the occurrence of a CPR, and the majority (48%) were able to 

describe the correct sequence of CPR care. There was no consensus on the recommended time 

for CPR recognition and pulse and breath checking, so that the stop was identified and CPR 

started quickly. Conclusion: It was identified the lack of knowledge on the part of the team on 

the assistance to the patient in situation of cardiopulmonary arrest and the need for more studies 

about the subject to measure this reality in a more comprehensive way. 

 

Keywords: Heart Arrest; Nursing, Team; Primary Health Care; Patient Safety.
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1. INTRODUÇÃO 
 

 A segurança do paciente deve ser reconhecida como elemento fundamental à qualidade 

em saúde que, sobretudo, combina técnicas de qualidade e de segurança e as integra em uma só 

cultura, formando uma estratégia global das organizações de saúde (FERNANDES e 

QUEIRÓS, 2011). É promovida progressivamente, tanto em hospitais quanto na atenção 

primária à saúde. A cultura da segurança do paciente, per se estimula a liderança e interação da 

equipe, atitudes, rotinas, conscientização e práticas que interferem no risco de eventos adversos 

ao paciente (BONDEVIK et al, 2017). 

As organizações de saúde devem valorizar o conhecimento, as competências e as 

tecnologias, de modo a desenvolver equipes proativas o suficiente e capazes de implementar 

mecanismos de gestão a fim de evitar as falhas (SILVA, 2009). A ausência de habilidades da 

equipe de enfermagem é um fator de risco para o paciente (ARAGÃO, DE ASSIS, 2017). 

A segurança do paciente pode ser avaliada como um indicador de qualidade do serviço 

(PAESE e SASSO, 2013). Pesquisas e intervenções visam os serviços hospitalares, de maiores 

complexidades, com poucos estudos acerca dos serviços na Atenção Primária à Saúde (APS). 

Neste último, os erros mais comuns são relacionados à administração de medicamentos, o que 

coincide com os erros hospitalares, e erros de diagnóstico (MARCHON e MENDES JUNIOR, 

2014). 

Sabidamente, em todas as etapas necessárias ao tratamento de um paciente há algum 

risco à segurança (CARRARA e SALLES, 2009). Vale ressaltar que risco, segundo a 

Classificação Internacional para a Segurança do Paciente, é a probabilidade de ocorrer 

incidentes durante a prestação do cuidado à saúde. Os fatores contribuintes para sua ocorrência 

são as circunstâncias, ações ou influências que de alguma forma participaram na origem ou no 

desenvolvimento, ou aumentaram o risco (BRASIL, 2014). 

É fundamental que os profissionais e a sociedade estejam cada vez mais vigilantes para 

os potenciais riscos inerentes ao processo de cuidado e conscientes da seriedade dos problemas 

de segurança (TRAVASSOS et al, 2009). 

Pesquisas sobre eventos adversos, desenvolvidas em ambientes hospitalares de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, mostraram resultados convergentes, embora cerca de 

10% dos pacientes internados experimentem um evento adverso durante o processo de 

hospitalização, sua taxa não parece diminuir ao longo do tempo (BAINES et al, 2015; 
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WILSON et al, 2012). Na APS, estudos sobre eventos adversos são pouco numerosos quando 

comparados ao cenário hospitalar. A segurança dos pacientes no âmbito nacional e 

internacional de saúde pública é ainda amplamente focada em hospitais (DEPARTMENT OF 

HEALTH UK, 2000). 

 A Portaria nº 77/2017 estabeleceu a Política de Atenção Primária à Saúde no Distrito 

Federal, fundamentada na Estratégia Saúde da Família (ESF) (DISTRITO FEDERAL, Portaria 

nº 77, de 17 de fevereiro de 2017). A ESF pretende ser uma alternativa para consolidar a atenção 

básica, através da reestruturação do antigo modelo assistencial, Flexneriano (BRASIL, 2012). 

Busca-se com tal modificação atender todos os preceitos e determinações do Sistema Único de 

Saúde (SUS). A APS no sistema de Redes de Atenção à Saúde (RAS), é a principal porta de 

entrada do indivíduo para o sistema de saúde, e necessariamente, precisa ser resolutiva e integral 

para atender as necessidades individuais e coletivas da população adstrita (BRASIL, 2017). 

A ESF exige uma formação generalista de seus profissionais, visto que estes serão 

surpreendidos por diferentes cenários epidemiológicos na população de referência. No entanto, 

como forma de incentivo para capacitação em urgências e emergências, a Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) permite que, durante a carga horária semanal, até 8 horas sejam 

empregadas tanto na prestação de serviços em emergências hospitalares ou em capacitações, 

quanto em cursos e projetos de educação permanente (BRASIL, 2012). 

Uma das diferenças, marcantes, entre o atendimento de urgência em uma UBS e em um 

pronto-socorro é geralmente o próprio vínculo do paciente com o serviço de saúde, visto que a 

equipe da atenção básica possui conhecimento prévio de sua população, e assim pode estimar 

as principais causas e agir pontualmente para que tal fato não acometa mais membros na 

comunidade. Sobretudo, o atendimento é realizado pelos mesmos profissionais que 

acompanham o indivíduo no seu cotidiano, ou seja, que conhecem suas patologias pregressas, 

a efetividade dos tratamentos, a adesão ou não aos planos terapêuticos propostos, de modo a se 

permitir uma continuidade do cuidado e não apenas um atendimento isolado (BRASIL, 2012). 

É de responsabilidade da equipe multiprofissional que compõe a ESF o 

acompanhamento e a estratificação da população conforme seus riscos e vulnerabilidades. Isto 

interfere diretamente no tipo de assistência prestada, pois se a região for adequadamente 

cadastrada, é possível criar um perfil epidemiológico fidedigno para uma proposta de 

intervenção individual e coletiva eficiente, de modo a se evitar eventos agudos graves, 
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trabalhando com a prevenção. Com essa estratégia, o paciente desenvolve um vínculo com a 

equipe e se torna corresponsável pelo seu cuidado (BRASIL, 2012). 

Os serviços de urgência e emergência direcionam os seus atendimentos pela 

classificação de risco, que consiste na estratificação dos indivíduos por prioridade. A prioridade 

é determinada pelo grau de acometimento do indivíduo, ou seja, os riscos à vida e ou 

probabilidade de agravos à saúde decorrentes da espera (MELO e SILVA, 2011). Um dos 

pontos principais para este tipo de serviço é o transporte, uma vez que a transferência ágil e de 

maneira adequada para o ponto de referência segundo a necessidade do paciente implica em um 

melhor prognóstico. Em uma UBS este quesito deve ser bastante destacado, uma vez que no 

novo modelo de RAS, a UBS deve coordenar os fluxos, ou seja, organizar as referências e 

contra-referências necessárias a demanda (MELO e SILVA, 2011; BRASIL, 2017). 

O ponto crucial para atendimento de casos críticos é a cadeia de sobrevivência, 

compreendida como uma sequência de eventos reproduzidos a fim de evitar uma eventualidade 

fatal. Cada elo dessa cadeia é determinado pelo ponto inicial do atendimento, intra ou extra-

hospitalar, pela causa (parada presenciada, afogamento, queimadura, choque, etc.) e pela idade 

do indivíduo, uma vez que em adultos segue-se um modelo de atendimento e em pediatria 

priorizam-se outros pontos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013; 

AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2015). O enfermeiro que conhece a cadeia de 

sobrevivência acumula competências para coordenar, por exemplo, toda a equipe durante uma 

parada presenciada na UBS, e assim, consegue agir de forma mais assertiva, melhorando o 

prognóstico do paciente.  

O papel da enfermagem em situações de emergência é a identificação precoce do 

potencial risco, uma vez que a assistência é baseada nos sinais e sintomas apresentados pelo 

paciente, e não apenas no diagnóstico médico. Uma vez identificado o agravo, o profissional 

deve estar capacitado para atuar de forma ágil e efetiva sobre a demanda para evitar possíveis 

complicações  (GAUER, 2017).  

A Parada Cardiopulmonar (PCP) é caracterizada pela cessação abrupta das funções 

cardíacas e em decorrência a hipóxia. Sua identificação é realizada pela ausência de pulso 

central e de movimentos respiratórios, ou acompanhado de respiração anormal, conhecida como 

gasping (ARAGÃO, DE ASSIS, 2017). As manobras de ressuscitação procuram reestabelecer 

a oxigenação e perfusão tecidual, principalmente nos órgãos vitais de forma a se evitar 

prognósticos desfavoráveis (MENEZES, ROCHA, 2013). 
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 Conforme a PNAB (2012), compete ao enfermeiro à realização de atividades 

programadas e de atenção à demanda espontânea, que incluem atendimento a casos de 

urgências. O atendimento de eventos agudos em uma UBS deve ser encorajado, uma vez que é 

direito da população a busca de assistência por meio de sua equipe de saúde de referência. A 

equipe de enfermagem deve ser dotada de conhecimentos clínicos para melhor tomada de 

decisão, porque as intervenções de urgência devem ser iniciadas o mais precocemente possível 

para evitar agravos (BRASIL, 2012; MARTINS, 2012).  

 Há ausência de estudos voltados para a mensuração do conhecimento da equipe de 

enfermagem da APS sobre parada cardiopulmonar, fator motivador do presente estudo. 

Nessa direção, esse estudo foi motivado pela possibilidade de traçar o conhecimento do 

profissional de enfermagem sobre parada cardiopulmonar para que estratégias de capacitação 

possam ser melhor direcionadas de forma a promover recuperação da saúde e segurança do 

paciente. 

 

 

  



16 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Identificar o conhecimento e a autoconfiança da equipe de enfermagem sobre a 

assistência em situações de parada cardiopulmonar na atenção primária à saúde. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar as dificuldades/limitações da equipe de enfermagem da atenção primária à 

saúde frente ao atendimento a parada cardiopulmonar. 

 Caracterizar a qualificação do profissional de enfermagem da atenção primária à saúde  

sobre a recuperação do paciente em situação de  parada cardiopulmonar. 

 Caracterizar a autoconfiança da equipe de enfermagem para o atendimento de situações 

de parada cardiopulmonar no cenário de atenção primária à saúde. 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Delineamento do estudo 

Estudo descritivo, exploratório de abordagem quantitativa. 

 

3.2 Local de desenvolvimento do estudo  

 

O estudo foi desenvolvido em duas unidades básicas de saúde, ambas localizadas na 

região Oeste, do Distrito Federal.  

 

3.3 Período de desenvolvimento 

 

 A pesquisa foi desenvolvida no período entre Novembro de 2017 e  Julho de 2018. 

 

 3.4 População/Amostra 

 

 População: Profissionais de enfermagem atuantes na atenção primária à saúde. 

 Amostra: Foi de conveniência, constituída de 25 profissionais, dentre eles 10 foram 

enfermeiros, 14 técnicos e 1 auxiliar.  

3.5 Critérios de Elegibilidade 

 

 3.5.1 Critério de Inclusão 

Foram incluídos: 

 Os profissionais de Enfermagem atuantes na Atenção Primária à Saúde. 

 

 3.5.2 Critério de Exclusão 

 

-Profissionais de enfermagem com tempo de atuação inferior a 6 meses na Atenção 

Primária à Saúde ; 

- Profissionais em regime de licença trabalhista, saúde. 

3.6 Operacionalização dos Dados 

 

 O estudo foi desenvolvido em três etapas: 
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A primeira etapa consistiu em sensibilização dos profissionais para participação no 

estudo por meio de visitas setoriais e orientação acerca da temática do estudo. 

  A segunda fase compreendeu a coleta de dados, realizada por meio de questionário 

estruturado (apêndice 1), elaborado pelas autoras, constituído de questões fechadas, norteadas 

pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2015) e Atualização das Diretrizes de 

RCP e ACE da American Heart Association (AHA, 2017). Havia também questões que 

permitiram a caracterização sociodemográfica e a autoconfiança dos profissionais de 

enfermagem. O instrumento foi aplicado somente uma vez para cada participante. 

 Como resposta a devolução do questionário respondido era realizado a entrega de um 

folder (apêndice 3), elaborado na forma de um fluxograma de atendimento, correspondente aos 

protocolos de assistência a parada cardiopulmonar da AHA 2015 e sua atualização de 2017. 

A terceira e última fase foi destinada ao armazenamento, análise e interpretação dos 

dados. 

3.6.1 Instrumentos 

O instrumento de coleta de dados foi elaborado em 3 partes: A primeira parte 

corresponde a caracterização e socioeconômica dos profissionais de enfermagem; a segunda 

parte abordou os protocolos de atendimento a PCP; a terceira e última parte constituiu-se de 

questões sobre autoconfiança na assistência à PCP. 

O fôlder foi elaborado seguindo o protocolo de atendimento da American Heart 

Association como contrapartida educativa, e incentivo ao aprimoramento profissional. 

3.7 Critérios Éticos 

 

O estudo atendeu aos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos 

regulamentados pelo Conselho Nacional de Saúde por meio da Resolução 466/2012. Os 

participantes da pesquisa receberam esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa e foram 

convidados a participar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(apêndice 2). Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FEPECS, sob 

CAAE: 47489415.8.0000.5553 

 

3.8 Riscos e Benefícios 

 



19 

 

 Como medida de proteção de riscos e danos ao profissional de enfermagem, não foram 

divulgados os nomes e dados que permitam a identificação pessoal do participante. Os riscos 

foram mínimos por se tratar de uma pesquisa sem procedimentos invasivos. Os dados foram 

coletados por meio de questionário e as respostas escritas pelo próprio participante. E, portanto 

isento de danos morais, psicológicos e físicos. O risco indireto foi relacionado à divulgação de 

informações acerca da identificação do profissional e para minimizar essa situação não houve 

qualquer  identificação nominal do profissional participante. Cada um dos profissionais recebeu 

um código de identificação nos questionários (instrumentos de coleta de dados). Como 

benefício foi proporcionado a consolidação de saberes e do pensamento crítico e reflexivo, para 

assim fazer com que os profissionais reavaliassem a prática diária, visando melhorar a 

assistência e a segurança ao paciente. 

 

3.9 Tratamento Estatístico 

 

Os dados coletados foram submetidos à codificação apropriada e digitados em banco de 

dados, mediante a elaboração de um dicionário (code book) na planilha do Microsoft Excel® 

versão 2013. 

Inicialmente foi realizado uma análise descritiva por meio do cálculo de mediana, 

percentil 25-75, média e desvio-padrão. Para análise estatística inferencial foi adotado o 

programa Statistical Package for the Social Sciense (SPSS®) versão 23 e foram realizados de 

acordo com a distribuição dos dados, testes paramétricos e não-paramétricos. Considerou-se 

significativo os resultados com p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

A pesquisa contou com a participação de 25 profissionais da equipe de enfermagem, 

subdivididos em 10 enfermeiros (40,0%), 14 técnicos de enfermagem (56,0%) e 1 auxiliar de 

enfermagem (4,0%). 

Os resultados expressosaqui, estão apresentados em três partes, conforme a sequência 

adotada no instrumento de coleta de dados. A primeira parte trata-se da caracterização dos 

profissionais, abordando os dados demográficos e de qualificação profissional na área de 

urgência e/ou emergência. A segunda parte aborda os procedimentos a serem adotados durante 

um episódio de parada cardiopulmonar. A terceira parte trata da autoconfiança do profissional 

para atuação em situações de urgências/emergências. 

Verificou-se que mais da metade dos participantes (56%) declararam-se técnicos de 

enfermagem, embora 35,7% desses sejam enfermeiros, mas atuem como técnicos de 

enfermagem. O sexo predominante foi o feminino (68%). A média de idade entre os 

participantes foi de 42 ± 7 anos. Do total, 9 participantes residem em Ceilândia (36%) e 5  em 

Águas Claras (20%) (Tabela 1). 

Identificou-se que 17 profissionais (68%) referiram ter atuado na área de urgência e 

emergência, durante 6,6 ± 4,1 anos. Na atenção primária, o tempo de atuação declarado pelos 

mesmos profissionais foi de 10±7 anos (Tabela 1) 

No que diz respeito à ocorrência de PCR nas unidades básicas de saúde, 44% dos 

profissionais afirmaram ter presenciado algum episódio em sua unidade no último ano. E ainda 

, 20% afirmaram ter presenciado pelo menos 2 episódios de PCR no último ano (Tabela 1). 

Frente ao exposto, 19 profissionais de enfermagem (76%) relataram ter participado de 

algum tipo de capacitação em urgência e emergência promovida pela secretaria de saúde, e  12 

(48%) realizaram por conta própria (Tabela 1). 

  

Tabela 1 - Distribuição dos profissionais da equipe de enfermagem de acordo com as 

características referentes a atuação profissional. Brasília, DF, Brasil, 2018. 

Características (n=25) n (%) Média±DP 

Cargob   
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Enfermeiro 10 (40,0%) - 

Auxiliar de enfermagem 1 (4,0%) - 

Técnico de enfermagem 14 (56,0%) - 

Possui outra formaçãob 8 (32,0%) - 

Área da outra formaçãob   

Auxiliar de Enfermagem 1 (4,0%) - 

Técnico de Enfermagem 1 (4,0%) - 

Psicólogia 1 (4,0%) - 

Enfermagem 5 (20,0%) - 

Idade (anos)a,c - 42 ± 7 

Sexob,i   

Feminino 17 (68,0%) - 

Masculino 5 (20,0%) - 

Local de residênciab,i   

Samambaia 2 (8,0%) - 

Águas Claras 5 (20,0%) - 

Taguatinga 3 (12,0%) - 

Ceilândia 9 (36,0%) - 

Cruzeiro Novo 1 (4,0%) - 

Guará I 1 (4,0%) - 

Guará II 1 (4,0%) - 

Tempo de Atuação (anos)a,c - 10 ± 7 

Trabalhou em Emergênciab 17 (68,0%) - 

Tempo que trabalhou em 

serviço de emergência (anos)a,c,ii 

- -6,6 ± 4,1 

Presenciou alguma PCR em 

sua UBSb 

11 (44,0%) - 

Quantos episódios no último 

anob,iii 

  

Nenhum 2 (8,0%) - 

1 episódio 4 (16,0%) - 

2 episódios 5 (20,0%) - 

Participou de capacitação pela 

secretariab 

19 (76,0%) - 

Participou de capacitação por 

conta própriab 

12 (48,0%) - 

amédia ± desvio padrão, bn (%), i 3 pessoas não responderam; ii 16 pessoas trabalharam em 

emergência regularmente e 1 por horas extras que foi excluída do cálculo; iii 11 pessoas 

presenciaram PCR 
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 A Tabela 2 aborda o conhecimento da equipe sobre a logística para atendimento 

a parada cardiopulmonar. Inicialmente, os profissionais foram questionados quanto ao 

reconhecimento de suas funções frente a uma parada cardiopulmonar e observou-se que 17 

(68%) acreditam que o profissional de saúde na Unidade Básica de Saúde participa do 

reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, além disso, para 3 dos 

profissionais de enfermagem (12%) o conhecimento sobre a  realização da RCP é de 

fundamental importância para garantir a qualidade da assistência. Somente um profissional 

(4%) indicou a rápida desfibrilação como elo da cadeia de sobrevivência, além da realização de 

serviços básicos e avançados e reconhecimento e acionamento do SME, RCP imediata de alta 

qualidade, Serviços médicos básicos e avançados de emergência. Do total de profissionais da 

equipe de enfermagem 2 (8%) indicaram estar inserido em todos os elos da cadeia de 

sobrevivência. 

 Todos os profissionais de enfermagem afirmaram haver carrinho de parada na 

unidade básica, 21 (84%) indicaram que sua localização é a sala de medicação, e 19 (76%) 

afirmaram que a verificação do carrinho ocorre de maneira regular, e em sua maioria (72%) 

pelo profissional enfermeiro. Do total de profissionais, 18 afirmaram haver pelo menos um 

desfibrilador na UBS (Tabela 2).  

Do total de profissionais de enfermagem, 18 (72%) reconheceram o pulso carotídeo 

como aquele que deve ser verificado durante a ocorrência de uma PCR e 12 (48%) conseguiram 

descrever a sequência correta de atendimento de uma PCR. 

 Não houve consenso sobre o tempo preconizado para o reconhecimento da PCP e 

checagem de pulso e respiração, de modo que a parada seja identificada e a RCP iniciada de 

forma rápida. Esse resultado foi identificado considerando que 7 dos profissionais de 

enfermagem alegaram que a avaliação deve ser simultânea em tempo superior a 5 segundos e 

no máximo de 10 segundos, outros 7 que a avaliação deveria ser simultânea no período de 5 

segundos, e o restante optou pela alternativa “Não sei” (28%) por avaliar separadamente 

respiração e pulso (16%). 

Quando questionados sobre a existência de orientações pré-estabelecidas para realização 

das compressões torácicas, a fim de assegurar qualidade ao atendimento, e efetividade das 

terapias posteriores, a maioria (36%) declarou o mínimo de 5cm de profundidade com 

frequência de no mínimo 100 compressões/min.  



23 

 

Mais da metade dos profissionais (52%) indicaram a região hipotênar de uma mão, com 

a outra sobreposta, sobre o esterno na altura aproximada de 2 dedos acima do processo xifoide, 

como região anatômica mais adequada para a realização das compressões torácicas. 

Sobre a relação entre compressão e ventilação, identificou-se variação entre as 

respostas, distribuídas da seguinte forma: 36% declararam uma relação de 30 compressões: 2 

ventilações, e 20% expressaram desconhecimento. 

Identificou-se desconhecimento em 10 (40%) dos profissionais de enfermagem sobre o 

momento de instalação do DEA no paciente em parada, embora 28% tenha afirmado que o 

dispositivo deve ser instalado imediatamente. Quase metade (44%) dos profissionais de 

enfermagem alegou a ausência de contraindicação para o uso do DEA por profissionais ou 

leigos e ainda 64% afirmaram que esse equipamento não deve ser retirado do paciente até que 

o serviço médico de emergência assuma o caso. 

Para abertura de vias aéreas durante a parada cardiopulmonar a maioria dos profissionais 

de enfermagem (60%) reconheceram como fundamental a inclinação da cabeça e elevação do 

queixo. Em relação ao número e o tempo necessário das ventilações, 10 (40%) dos profissionais 

revelaram  desconhecimento, seguido pela opção de “2 ventilações de 2 segundos” (24%). 

Vale ressaltar que os profissionais de enfermagem (92%) reconheceram não haver 

restrição para receber treinamentos em Suporte Básico de Vida, mesmo aqueles da atenção 

primária à saúde. 

 

Tabela 2 –  Respostas da equipe de enfermagem em relação ao conhecimento e logística para 

atendimento ao evento de parada cardiopulmonar. Brasília, DF, Brasil, 2018. 

Características n = 25 

Qual elo da cadeia de sobrevivência está inserido?b  

Reconhecimento e acionamento do serviço médico de 

emergência 

17 (68,0%) 

RCP imediata de alta qualidade 3 (12,0%) 

Rápida desfibrilação 1 (4,0%) 

Serviços médicos básicos e avançados de emergência 1 (4,0%) 

Reconhecimento e acionamento do SME, RCP 

imediata de alta qualidade, Serviços médicos básicos e 

avançados de emergência  

1 (4,0%) 
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Todos os elos 2 (8,0%) 

Há carrinho na unidadeb  

Sim 25 (100,0%) 

Onde fica posicionadob,i  

Sala de medicação 21 (84,0%) 

Possui acesso fácilb,ii  

Sim 18 (72,0%) 

Não 4 (16,0%) 

Não sei 2 (8,0%) 

Verificação dos carrinhos ocorre regularmenteb  

Sim 19 (76,0%) 

Não 2 (8,0%) 

Não sei 4 (16,0%) 

Profissional responsável pela verificaçãob  

Enfermeiro 18 (72,0%) 

Farmacêutico 2 (8,0%) 

Não sei 4 (16,0%) 

Farmacêutico e enfermeiro 1 (4,0%) 

Há um desfibrilador na sua UBS?b  

Sim 18 (72,0%) 

Não 6 (24,0%) 

Não sei 1 (4,0%) 

Para identificação de uma parada é preconizado a 

checagem de qual pulso?b 

 

Radial 1 (4,0%) 

Braquial 1 (4,0%) 

Carotídeo 18 (72,0%) 

Carotídeo e outro 1 (4,0%) 

Não sei 3 (12,0%) 

Radial, Braquial, Carotídeo e Pedioso 1 (4,0%) 

Sabe-se que a Sociedade Brasileira de Cardiologia adota o 

que é preconizado pela American Heart Association, e que 

a sequência adotada em situações de emergência segue uma 

frase mnemônica, assim, qual a alternativa que representa 

essa sequência mnemônicab 

 

ABCDE 4 (16,0%) 

BCDEA 1 (4,0%) 

CABDE 12 (48,0%) 

Não sei 8 (32,0%) 
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É de conhecimento que cada letra da sequência 

mnemônica representa ações a serem tomadas pelo 

socorrista no momento do atendimento, então, dentre as 

afirmativas abaixo, qual apresenta a correta descrição 

dessas açõesb 

 

C – checar responsividade, chamar por ajuda, checar 

pulso, compressões de qualidade / A – abertura das 

vias aéreas / B – boa ventilação / D – desfibrilação / E 

– reavaliar  

18 (72,0%) 

A – avaliação / B – ventilação / C – compressões / D – 

desfibrilação / E – exposição do tórax do paciente 

3 (12,0%) 

A – responsividade da vítima / B – boa ventilação / C – 

chamar por ajuda / D – desfibrilação / E – exposição 

do tórax, compressões. 

1 (4,0%) 

Não sei 3 (12,0%) 

O reconhecimento adequado da situação do paciente 

implica em ações subsequentes a serem tomadas, dessa 

forma, para determinação de uma parada cardiopulmonar é 

necessário à avaliação de três pontos, considerados chave, 

quais são eles?b 

 

Pulso, resposta motora e resposta verbal. 6 (24,0%) 

Responsividade, pulso e respiração 16 (64,0%) 

Respiração, resposta motora e pulso. 3 (12,0%) 

Para o reconhecimento da PCP o socorrista possui um 

tempo preconizado para checagem de pulso e respiração, 

de modo que a parada seja identificada e a RCP iniciada 

de forma rápida. Assinale a alternativa que melhor indique 

a relação entre checagem e tempo do pulso e da 

respiraçãob 

 

Avaliação simultânea em tempo superior a 5 segundos 

e no máximo de 10 segundos 

7 (28,0%) 

Avaliação separada, primeiro pulso, depois respiração 

com tempo superior a 5 segundos e no máximo 10 cada 

1 (4,0%) 

Avaliação separada, primeiro respiração, depois pulso, 

com tempo superior a 5 segundos e no máximo 10 cada 

3 (12,0%) 

Avaliação simultânea no período de 5 segundos 7 (28,0%) 

Não sei 7 (28,0%) 

Há orientações pré-estabelecidas para realização das 

compressões torácicas, para assegurar qualidade ao 

atendimento, e efetividade das terapias posteriores as quais 

a vítima será submetida. Assim, qual alternativa descreve 

melhor uma compressão de qualidadeb 

 

Mínimo de 5cm de profundidade e frequência de no 

mínimo 100 compressões/min 

9 (36,0%) 
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Profundidade máximo de 5 cm na frequência de 120 

compressões/min 

8 (32,0%) 

Profundidade mínima de 4 cm na frequência de 100 

compressões/min 

1 (4,0%) 

Não sei 7 (28,0%) 

No que diz respeito a realização de compressões de 

qualidade, qual a posição anatômica adequada das mãos 

do socorrista em relação ao peito do paciente para 

realização das compressões torácicasb 

 

Região hipotênar de uma mão, com a outra sobreposta, 

sobre o esterno na altura aproximada de 2 dedos acima 

do processo xifoide 

13 (52,0%) 

Região hipotênar sobre o esterno na linha mamilar 3 (12,0%) 

Região hipotênar de uma mão com a outra sobreposta 

na altura do 4º espaço intercostal sobre o esterno 

4 (16,0%) 

Não sei 5 (20,0%) 

Qual a relação entre compressão e ventilação deverá ser 

realizadab 

 

30 compressões : 2 ventilações 9 (36,0%) 

30 compressões : 1 ventilação 2 (8,0%) 

15 compressões : 2 ventilações 3 (12,0%) 

Compressões ininterruptas c/ ventilações não 

sincronizadas (10/min) 

6 (24,0%) 

Não sei 5 (20,0%) 

Você profissional sabe que em sua unidade de saúde há 

um DEA (Desfibrilador Externo Automático) e o solicita 

assim que inicia as compressões/ventilações. Quando o 

dispositivo chega, vocêb 

 

Espera o fim de um ciclo (compressão/ventilação) para 

instalá-lo no paciente, pois as compressões de 

qualidade são a prioridade 

6 (24,0%) 

Espera completar as 30 compressões para instalá-lo no 

paciente, pois as compressões são mais importantes 

1 (4,0%) 

Instala o dispositivo imediatamente, independente de 

ter que parar as compressões ou não 

7 (28,0%) 

Não instala o dispositivo até a chegada do Serviço de 

Emergência Médica 

1 (4,0%) 

Não sei 10 (40,0%) 

Qual o profissional mais apto para o manuseio do DEAb  

Não há contraindicação ao uso do aparelho por 

profissionais ou leigos 

11 (44,0%) 

Apenas médicos emergencistas 3 (12,0%) 

Apenas socorristas treinados 6 (24,0%) 
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Não sei 5 (20,0%) 

Ainda sobre o DEA, em que momento o dispositivo pode 

ser retirado do paciente?b 

 

Assim que o paciente retornar a consciência 3 (12,0%) 

Após avaliação de toda equipe da UBS 1 (4,0%) 

Não devem ser retiradas até que o serviço médico de 

emergência assumo o caso 

16 (64,0%) 

Não sei 5 (20,0%) 

Na abertura das vias aéreas em casos de parada 

cardiopulmonar, o procedimento indicado é:b 

 

Manobra de inclinação da cabeça com elevação do 

queixo 

15 (60,0%) 

Manobra de elevação do ângulo da mandíbula 7 (28,0%) 

Não sei 3 (12,0%) 

Uma boa ventilação é determinada pela manobra e tempo 

adequado para cada ventilação realizada, sendo a 

quantidade de ar suficiente quando ocorre a elevação do 

tórax. Assim, qual o número de ventilações indicada com 

o respectivo tempo de cadab 

 

1ventilação de 2 segundos 5 (20,0%) 

2 ventilações de 1 segundo cada 4 (16,0%) 

2 ventilações de 2 segundos cada 6 (24,0%) 

Não sei 10 (40,0%) 

Quem é a população alvo para receber treinamento acerca 

do SBVb 

 

Profissionais de saúde das UBS 1 (4,0%) 

Profissionais da área hospitalar 1 (4,0%) 

Não há restrição 23 (92,0%) 

  
i 4 pessoas não responderam, ii 1 pessoa não respondeu 

 

 A tabela 3 mostra que mais da metade dos profissionais de enfermagem (52%) não se 

consideraram confiantes quanto ao domínio do conteúdo teórico-prático capaz de permitir 

assistência segura ao indivíduo em situação de urgência e emergência e ainda 56%, declararam-

se com a autoconfiança insuficiente para identificar e reconhecer a situação descrita. Do total 

de profissionais, a maioria (64%) não se considerou autoconfiante para assumir atitudes que 

possam assegurar a assistência e transporte de uma vítima em PCR. 
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 Do total de profissionais de enfermagem, 88% consideraram necessária a melhora da 

autoconfiança para assistir situações de urgências e/ou emergência, principalmente por meio de 

treinamentos (40%) e atualizações (16%). 

Tabela 3 – Devolutiva da equipe de enfermagem em relação aos questionamentos sobre 

autoconfiança. Brasília, DF, Brasil, 2018. 

Características n = 25 

Considera-se confiante de que domina conteúdo 

teórico-prático suficiente que permita a assistência 

segura ao indivíduo em situação de urgência e 

emergência?b,i 

 

Sim 10 (40,0%) 

Não 13 (52,0%) 

Considera-se autoconfiante para identificar e 

reconhecer uma situação de urgência e/ou 

emergência?b,ii 

 

Sim 14 (56,0%) 

Não 10 (40,0%) 

Considera-se autoconfiante para assumir atitudes 

que possam assegurar a assistência e transporte de 

uma vítima de urgência e/ou emergência? b,ii 

 

Sim 8 (32,0%) 

Não 16 (64,0%) 

Considera necessário melhorar a sua autoconfiança 

para assistência em situações de urgências e/ou 

emergência?b, 

 

Sim 22 (88,0%) 

Não 

 

*De que forma?iii 

 

Atualizações 

Treinamentos 

Aperfeiçoamento 

Cursos 

 

3 (12,0%) 

 

 

 

4 (16,0%) 

10 (40,0%) 

2 (8,0%) 

7 (28,0%) 
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i 2 pessoas não responderam, ii 1 pessoa não respondeu, iii 3 pessoas não 

responderam;*Percentual calculado com base na repetição das palavras na 

resposta de cada participante. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Esse estudo mostrou que ainda há carência de conhecimento e de autoconfiança da 

equipe de enfermagem atuante na APS sobre a assistência a situações de urgência e emergência, 

especialmente à parada cardiopulmonar.  

A literatura no que concerne a temática proposta é escassa, visto que a maioria dos 

estudos apresenta seu foco no ambiente intra-hospitalar. O fator determinante para reversão de 

um quadro de parada cardiopulmonar (PCP) é o preparo do profissional no reconhecimento, 

organização e realização das manobras de RCP (TOBASE et al, 2017).  

A necessidade da capacitação dos profissionais da APS, está pautada na portaria 

GM/MS nº 2.048 de novembro de 2002 ao descrever como insuficiente o processo de formação, 

mediante o despreparo destes profissionais frente às urgências, sendo assim enfatiza-se a 

necessidade de qualificação profissional, como condição mediadora da efetividade do cuidado 

prestado em todos os níveis da assistência (BARBOSA et al, 2011). 

A enfermagem, de modo geral, é quem primeiro se depara com este tipo de evento, uma 

vez que, mesmo na APS constitui-se de membros da equipe de ESF e portanto possui maior 

vínculo com os pacientes adscritos em sua região. Dessa forma, independente do nível de 

atenção que o paciente esteja inserido é imprescindível o preparo técnico dos profissionais de 

enfermagem, especialmente para enfrentamento seguro e com autoconfiança suficiente para 

garantir assistência de qualidade (NOBRE, 2016; BRASIL, 2012). Embora se tenha ciência da 

relevância desses elementos, o presente estudo mostra que a autoconfiança tem se revelado 

como insuficiente pelos profissionais de enfermagem para reconhecimento da PCP. 

O perfil dos profissionais de enfermagem do presente estudo, assim como de outros 

ressalta uma maioria do sexo feminino, com média de tempo de atuação na APS de 10 anos, e 

experiência, considerável, em serviços de emergência (TOBASE et al, 2017; ALVES, 

BARBOSA E FARIA, 2013). 

Evidências mostram que a sobrevida de pacientes após uma PCP varia de 2 a 49%, sendo 

esse percentual variável de acordo com a precocidade e qualidade das manobras de RCP 

(BRASIL, 2012; ALVES et al, 2013). Neste estudo, profissionais da equipe de enfermagem 

ressaltam que tanto o reconhecimento quanto o acionamento do serviço de emergência na APS 

é geralmente originado pela enfermagem, o que fundamenta a necessidade de treinamentos como 

medida pautada na provisão da melhora não somente do cuidado, como da autoconfiança profissional. 
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Assim como em outros estudos (ALVES et al, 2013), a maioria  dos participantes do 

presente estudo (72%) responderam adequadamente a sequência de atendimento de uma PCP. 

Nessa direção vale ressaltar que inicialmente checa-se a responsividade do paciente e chama-

se por ajuda; checa-se o pulso e quando ausente inicia-se as manobras de compressão torácica; 

abertura das vias aéreas aliada a manobra de inclinação da cabeça com elevação do queixo na 

ausência de suspeita de TCE, permitindo a realização de ventilações na relação de 30:2, sendo 

1 segundo para cada ventilação (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013; 

AHA, 2015). A desfibrilação deve ser priorizada, sendo assim quanto antes o desfibrilador 

externo automático estiver disponível, deve ser instalado. A respeito das compressões torácicas, 

a atualização da AHA (2017) apresentou evidências que durante o procedimento de RCP, o 

socorrista pode optar por realizar compressões ininterruptas com ventilações não sincronizadas, 

o mesmo procedimento que deve ser adotado para pacientes que possuamvia aérea avançada 

em ambiente extra-hospitalar. 

As compressões torácicas são essenciais para a manutenção do fluxo sanguíneo até o 

retorno das atividades cardíacas, sendo esta a manobra de maior prioridade durante uma PCP. 

Compressões realizadas em local, frequência e profundidade corretas estão relacionadas 

diretamente a maiores chances de sobrevida do paciente (ALVES, 2013). Quanto as 

desfibrilações, Castan et al (2017) relatou o aumento da probabilidade de danos neurológicos 

em pacientes que recebem tratamento com desfibrilação de forma tardia, paradoxalmente outro 

estudo destaca que compressões de qualidade são prioridade em relação a desfibrilação, visto 

que em alguns casos o ritmo cardíaco apresentado pelo paciente não é chocável e o dispositivo 

(DEA) causaria interrupção do procedimento de compressão (NISHI et al, 2014). 

 É importante ressaltar que apesar do DEA ser um dispositivo autoexplicativo e para uso 

de leigos, sua utilização de forma inadequada pode gerar consequências ao paciente e para 

aquele que está realizando o atendimento (NISHI et al, 2014). Tal fato estimula a 

implementação de treinamento permanente de profissionais da área de saúde independente do 

nível de atenção. Achado evidenciado no presente estudo. 

 A estrutura física das UBS deve possuir uma sala de estabilização para eventos agudos 

como a PCP, usualmente é a sala de procedimentos, local que permite a permanência do 

paciente por um curto período de tempo para observação (BRASIL, 2013). Cada unidade deve 

possuir o seu próprio “carrinho de parada”, dotado de desfibrilador e medicamentos 

padronizados para emergência. Estes dispositivos devem ser de fácil acesso aos profissionais e 
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de fácil deslocamento aos diferentes setores da unidade, visto que nem sempre é possível 

transportar o paciente até a sala de estabilização, no primeiro momento (SOARES, LIMA E 

CASTRO, 2013; BRASIL, 2012). Em relação a isso, o enfermeiro foi a figura mais citada no 

estudo quanto a checagem deste importante dispositivo.  

O aumento da expectativa de vida, com aumento da incidência de doenças crônicas não 

transmissíveis propiciam o aumento das ocorrências desse tipo de evento, exigindo cada vez 

mais conhecimento e qualificação profissional. Necessidade ressaltada pelos profissionais de 

enfermagem deste estudo. 
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 6. CONCLUSÃO 

 

 Identificou-se carência de conhecimento sobre assistência ao paciente em situação de 

parada cardiopulmonar pelos profissionais da equipe de enfermagem. 

 A falta de treinamento permanente foi citada como limitação para o atendimento às 

urgências e emergências, especialmente à PCP. 

 Os profissionais da equipe de enfermagem manifestaram falta de autoconfiança para 

atendimento de situações de urgência e emergência, especialmente a PCP. 

 Mais estudos acerca da temática são necessários, para mensuração dessa realidade de 

forma mais abrangente, para que melhorias efetivas possam ser assumidas pelas instituições de 

saúde. 
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8. APÊNDICE 

8.1 Instrumento de coleta de dados 

 

Universidade de Brasília 

Faculdade de Ceilândia 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENFERMAGEM I 

Instrumento de Coleta de Dados 

Segurança do paciente no cenário das urgências e emergências na atenção primária à 

saúde 

Parte 1. Dados profissionais e socioeconômicos 

Identificação:________. 

1. Cargo/Função de acordo com a sua matrícula na secretaria de saúde do DF:  

(  ) Enfermeiro    (  ) Auxiliar de Enfermagem    (  ) Técnico de Enfermagem 

2. Possui outra formação além da apresentada na matrícula da SES/DF? Sim (  ) Não (  )    

Qual? (  ) Enfermeiro    (  ) Auxiliar de Enfermagem    (  ) Técnico de Enfermagem (  ) 

Outro. Qual?_________ 

3. Idade: ______________.                   Sexo: Feminino (  )     Masculino (  ) 

4. Local de residência:__________________________. 

5. Há quanto tempo atua na Atenção Primária? _____________________. 

6. Já trabalhou em algum serviço de emergência? Sim (  )   Não (  )                               Por 

quanto tempo?_________. 

7. Já presenciou ou atendeu uma PCR na sua unidade básica de saúde? Sim (  )   Não (  ) 

Se sim, quantos episódios ocorreram, considerando o último ano?  

(   ) 1 vez   (  ) 2 vezes   (  ) 3 vezes ou mais. 

8. Já participou de alguma capacitação ofertada pela secretaria de saúde sobre 

emergências?    (   ) Sim    (   ) Não   

9. Já participou de alguma atualização/capacitação na área de emergência por conta 

própria?     (   ) Sim     (   ) Não.  

Parte 2. Atendimento a parada cardiorrespiratória em Unidade Básica de Saúde 

1. Seguindo os elos da cadeia de sobrevivência preconizados pela American Heart 

Association, assinale em qual deles você está inserido sendo profissional de saúde da 

atenção primária à saúde: 
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(  ) 1º - Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência 

(  ) 2º - RCP imediata de alta qualidade 

(  ) 3º - Rápida desfibrilação 

(  ) 4º - Serviços médicos básicos e avançados de emergência 

(  ) 5º - Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR 

2. Há carrinho de parada na Unidade? (  ) Sim          (  ) Não     (  ) Não sei 

Onde ele fica posicionado?_________________________________________. 

3. Todos os profissionais possuem fácil acesso a este carrinho?                                          (  

) Sim  (  ) Não   (  ) Não sei 

4. A verificação dos materiais que compõem o carrinho ocorre regularmente? Sim (  ) Não 

(  )   Não Sei (  ) 

5. Quem é o profissional responsável pela verificação? __________________________. 

6. Há um desfibrilador/cardioversor ou Desfibrilador Externo Automático (DEA) na sua 

UBS? (   ) Sim     (   ) Não  

7. Para identificação de uma parada cardíaca  é preconizado a checagem de qual pulso? 

(  ) Radial      

(  ) Braquial      

(  ) Carotídeo      

(  ) Pedioso       

(  ) Outro:__________.  

(  ) Não sei.  

8. Sabe-se que a Sociedade Brasileira de Cardiologia adota o que é preconizado pela 

American Heart Association, e que a sequência adotada em situações de emergência 

segue uma frase mnemônica, assim, assinale a alternativa que representa essa sequência 

mnemônica: 

(  ) ABCDE     (  ) BCDEA     (  ) CABDE     (  ) CDABE     (  ) Outro:___________. 

(  ) Não sei.  

9. É de conhecimento que cada letra da sequência mnemônica representa ações a serem 

tomadas pelo socorrista no momento do atendimento, então, dentre as afirmativas 

abaixo, assinale aquela que apresenta a correta descrição dessas ações: 

(  ) C – checar responsividade, chamar por ajuda, checar pulso, compressões de 

qualidade / A – abertura das vias aéreas / B – boa ventilação / D – desfibrilação / E – 

reavaliar. 

(  ) A – avaliação / B – ventilação / C – compressões / D – desfibrilação / E – 

exposição do tórax do paciente. 
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(   ) A -  responsividade da vítima / B – boa ventilação / C – chamar por ajuda / D – 

desfibrilação / E – exposição do tórax, compressões. 

(  ) Não sei.  

10. O reconhecimento adequado da situação do paciente implica em ações subsequentes a 

serem tomadas, dessa forma, para determinação de uma parada cardiorrespiratória é 

necessário a avaliação de três pontos, considerados chave, quais são eles? 

(   ) pulso, resposta motora e resposta verbal. 

(   ) responsividade, pulso e respiração. 

(   ) respiração, resposta motora e pulso. 

(   ) Não sei.  

11. As ações em situações de emergência são protocoladas, como já citadas anteriormente, 

dessa forma, para o reconhecimento da PCR o socorrista possui um tempo preconizado 

para checagem de pulso e respiração, de modo que a parada seja identificada e a RCP 

iniciada de forma rápida. Assinale a alternativa que melhor indique a relação entre 

checagem e tempo do pulso e da respiração: 

(   ) Avaliação simultânea em tempo superior a 5 segundos e no máximo de 10 

segundos. 

(   ) Avaliação separada, primeiro pulso, depois respiração com tempo superior a 5 seg 

e no máximo 10 cada. 

(   ) Avaliação separada, primeiro respiração, depois pulso, com tempo superior a 5 

seg e no máximo 10 cada.  

(   ) Avaliação simultânea no período de 5 segundos. 

(   ) Não sei.  

12. Há orientações pré-estabelecidas para realização das compressões torácicas, para 

assegurar qualidade ao atendimento, e efetividade das terapias posteriores as quais a 

vítima será submetida. Assim, qual alternativa descreve melhor uma compressão de 

qualidade? 

(  ) Mínimo de 5cm de profundidade e frequência de no mínimo 100 compressões/min. 

(  ) Profundidade máximo de 5 cm na frequência de 120 compressões/min. 

(  )  Profundidade mínima de 4 cm na frequência de 100 compressões/min. 

(  ) Não sei.  

13. No que diz respeito a realização de compressões de qualidade, qual a posição anatômica 

adequada das mãos do socorrista em relação ao peito do paciente para realização das 

compressões torácicas? 

(   ) Região hipotênar da mão sobre o esterno do paciente 

(  ) Região hipotênar de um mão, com a outra sobreposta, sobre o esterno na altura 

aproximada de 2 dedos acima do processo xifoide. 

(   ) Região hipotênar sobre o esterno na linha mamilar. 
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(  ) Região hipotênar de uma mão com a outra sobreposta na borda esquerda do esterno na 

linha mamilar. 

(   ) Não sei. 

14. Em episódios de parada cardiorrespiratória presenciada, sabe-se que as compressões 

torácicas são prioridade em relação as ventilações, salvo exceções onde a causa da 

parada deu-se por hipóxia. Dessa forma, se você profissional de saúde da Atenção 

Primária é chamado para atender uma emergência no corredor da sua UBS, identifica a 

parada e já solicitou ajuda, qual a relação entre compressão e ventilação deverá ser 

realizada? 

(   ) 30 compressões : 2 ventilações 

(   ) 30 compressões : 1 ventilação 

(   ) 15 compressões : 2 ventilações  

(   ) Compressões ininterruptas c/ ventilações não sincronizadas (10/min) 

(   ) Não sei.  

15. Seguindo a situação anterior, você profissional sabe que em sua unidade de saúde há 

um DEA (Desfibrilador Externo Automático) e o solicita assim que inicia as 

compressões/ventilações. Quando o dispositivo chega, você: 

(   ) Espera o fim de um ciclo (compressão/ventilação) para instalá-lo no paciente, pois 

as compressões de qualidade são a prioridade. 

(  ) Espera completar as 30 compressões para instalá-lo no paciente, pois as 

compressões são mais importantes. 

(   ) Instala o dispositivo imediatamente, independente de ter que parar as compressões 

ou não. 

(   )  Não instala o dispositivo até a chegada do Serviço de Emergência Médica. 

(   ) Não sei. 

16. Qual o profissional mais apto para o manuseio do DEA? 

(  ) Não há contraindicação ao uso do aparelho por profissionais ou leigos. 

(  ) Apenas médicos emergencistas. 

(  ) Apenas socorristas treinados. 

(  ) Não sei.  

17. Ainda sobre o DEA, em que momento o dispositivo pode ser retirado do paciente? 

(  ) Assim que o paciente retornar a consciência. 

(  ) Após avaliação de toda equipe da UBS. 

(  ) Não devem ser retiradas até que o serviço médico de emergência assuma o caso.  

(  ) Não sei.  

18. A respeito da abertura das vias aéreas em casos de parada cardiorrespiratória, o 

procedimento indicado é: 

(  ) Manobra de inclinação da cabeça com elevação do queixo. 

(  ) Manobra de elevação do ângulo da mandíbula. 

(  ) Manter firme a cabeça do paciente em posição neutra. 

(  ) Não sei.  
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19. Uma boa ventilação é determinada pela manobra e tempo adequado para cada ventilação 

realizada, sendo a quantidade de ar suficiente quando ocorre a elevação do tórax. Assim, 

assinale a alternativa que apresenta o número de ventilações indicada com o respectivo 

tempo de cada: 

(  ) 1 ventilação de 2 segundos      

(  ) 2 ventilações de 1 segundo cada                            

(  ) 2 ventilações de 2 segundos cada             

(  ) Não sei. 

20. A realização de forma adequada do Suporte Básico de Vida (SBV) impacta diretamente 

na efetividade do Suporte Avançado de Vida (SAV). Dessa forma, quem é a população 

alvo para receber treinamento acerca do SBV? 

(  ) Civis   

(  ) Profissionais de saúde das UBS   

(  ) Profissionais da área hospitalar  

(   ) Não há restrição(  ) Não sei.  
 

Parte 3. Domínio: Autoconfiança para assistência ao indivíduo em situação de urgência e/ou 

emergência 

 

01. Considera-se confiante de que domina conteúdo teórico-prático suficiente que 

permita a assistência segura ao indivíduo em situação de urgência e emergência? 

(   ) sim 

(   ) não 

02. Considera-se autoconfiante para identificar e reconhecer uma situação de urgência 

e/ou emergência? 

(   ) sim 

(   ) não 

03. Considera-se autoconfiante para assumir atitudes que possam assegurar a 

assistência e transporte de uma vítima de urgência e/ou emergência? 

(   ) sim 

(   ) não 

04. Considera necessário melhorar a sua autoconfiança para assistência em situações 

de urgências e/ou emergência?  

(   ) sim 

(   ) não 

De que forma?_____________________________________________________ 

Este questionário foi adaptado das seguintes fontes: 

AHA - American Heart Association . Destaques das Diretrizes da AHA 2010 para RCP e 

ACE 2015. Guideline CPR ECC 2015. 
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8.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Universidade de Brasília 

Faculdade de Ceilândia 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM ENFERMAGEM I 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

Prezado (a) Senhor (a) 

 Esta pesquisa é sobre A SEGURANÇA DO PACIENTE NO CENÁRIO DAS 

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA e está sendo desenvolvida pela 

pesquisadora Marcia Cristina da Silva Magro, Profª Drª do Curso de Enfermagem da 

Universidade de Brasília. 

 Os objetivos do estudo são avaliar a aptidão da equipe de enfermagem no que tange a 

segurança do paciente no atendimento à parada cardiorrespiratória nas Unidades Básicas de 

Saúde da rede do DF. A finalidade deste trabalho é contribuir com a consolidação de saberes e 

do pensamento crítico reflexivo, de modo a otimizar o processo de ensino e aprendizagem, para 

que assim os profissionais reavaliem a prática diária, visando melhorar a assistência e a 

segurança ao paciente. 

 O (a) senhor (a) receberá todos os esclarecimentos pertinentes antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo mantido o mais rigoroso sigilo 

pela omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo (a). 

 A sua participação se dará por meio do preenchimento de questionários elaborados pela 

própria pesquisadora para caracterização do atendimento fornecido à comunidade em casos de 

emergência nas unidades básicas. O tempo previsto para preenchimento do questionário é de 

15 minutos. Os riscos na participação nesta pesquisa são mínimos por se tratar de uma pesquisa 

sem procedimentos invasivos. O risco indireto está relacionado a divulgação das informações 

coletadas. Esse será suprimido, considerando que o pesquisador responsável adotará a estratégia 

de codificação dos participantes do estudo. 

 Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) 

não é obrigado (a) a fornecer informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

pesquisadora. Os pesquisadores estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa, por meio do telefone (061)98269-0888 
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com Marcia Cristina da Silva Magro (e-mail: marciamagro@unb.br) em horário comercial (8 

às 16 horas) de segunda a sexta-feira e com Laynne Marques Araújo, pelo telefone (061)9 9611 

5532 (E-mail: laaymarquys@gmail.com), também em horário comercial (8 às 17 horas) de 

segunda a sábado. 

 Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FEPECS-SES/DF. O 

CEP é composto por profissionais de diferentes áreas cuja função é defender os interesses dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e contribuir no desenvolvimento da 

pesquisa dentro de padrões éticos. As dúvidas com relação à assinatura do TCLE ou os direitos 

do sujeito da pesquisa podem ser obtidos através do telefone: (61) 3325-4940 ou e-mail: 

comitedeetica.secretaria@gmail.com. 

Considerando que fui informado (a) dos objetivos e da relevância do estudo proposto, de como 

será minha participação, dos procedimentos e riscos decorrentes deste estudo, declaro o meu 

consentimento em participar da pesquisa, como também concordo que os dados obtidos na 

investigação sejam utilizados para fins científicos (divulgação em eventos e publicações). Estou 

ciente que receberei uma via desse documento. 

 

___________________________________________ 

Assinatura do participante 

                                  

___________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

 

Brasília, ___ de __________ de 20___. 
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8.3 FOLDER 
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9. ANEXOS 

 9.1 Aprovação do Comitê de Ética
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