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RESUMO 

 

O atendimento em situações de urgência e emergência, como em uma parada, são 

frequentes, exigindo que os profissionais da saúde realizem uma intervenção de forma 

firme, segura e rápida, necessitando de um bom conhecimento de toda a equipe de 

saúde (SALLUM, 2014). Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e método 

de revisão bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes (2008), cujo 

objetivo geral foi descrever a atuação do enfermeiro frente a uma reanimação 

cardiopulmonar conforme o Protocolo de Suporte Avançado de Vida. Tendo como 

objetivo específico avaliar os sentimentos vivenciados pelo enfermeiro frente a uma 

RCP, descrever os sentimentos vivenciados pela equipe frente a atuação profissional, 

avaliar a importância da gestão do enfermeiro e a educação continuada da equipe. 

Foi realizado uma busca sistematizado de artigos científicos publicados nos últimos 

10 anos e disponíveis no banco de dados da Scientific Eletronic Library Online 

(SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), foram utilizados  09 artigos que 

emergiram categorias e subcategorias que descrevem a atuação dos profissionais de 

saúde sobre a parada cardiorrespiratória; atuação profissional de saúde frente ao 

RCP bem como os sentimentos vivenciados e a exaustão física após RCP; a gestão 

do enfermeiro como a liderança, a educação continuada e o relacionamento 

interpessoal. 
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ABSTRACT 

 

Emergency and emergency care, such as in a parade, are frequent, requiring health 

professionals to carry out an intervention in a firm, safe and fast manner, requiring a 

good knowledge of the entire health team (SALLUM, 2014) . This is a qualitative study 

and method of integrative bibliographic review following the assumptions of Mendes 

(2008), whose general objective was to describe the nurse's performance in relation to 

a cardiopulmonary resuscitation according to the Advanced Life Support Protocol. With 

the specific objective of evaluating the feelings experienced by the nurse in the face of 

a CPR, to describe the feelings experienced by the team regarding the professional 

performance, to evaluate the importance of the nurse's management and the continued 

education of the team. A systematic search of scientific articles published in the last 

10 years and available in the Scientific Eletronic Library Online database (SCIELO) 

and in the Virtual Health Library (VHL) was carried out using 09 articles that emerged 

categories and subcategories that describe the performance of health professionals 

about cardiorespiratory arrest; professional health care in relation to CPR as well as 

the feelings experienced and the physical exhaustion after CPR; the management of 

nurses as leadership, continuing education and interpersonal relationship. 

 

Palavras-chave: Cardiopulmonary resuscitation; nurse; PCR. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Urgência e emergência são termos que indicam a existência de um quadro 

grave de saúde, urgência é definida como, ocorrência de agravo de saúde sem 

previsão de acontecer com ou sem risco potencial de vida onde o cliente necessita da 

assistência medica imediata, já a emergência é a percepção medica de condições 

graves a saúde que acarreta risco iminente de vida ou sofrimento intenso, assim deve-

se um tratamento médico imediato (FORTES, 2008). 

Dentro de um quadro de urgência e emergência temos a parada 

cardiorrespiratória (PCR) que é uma intercorrência de alto grau de complexidade, 

comum a todas as especialidades médica, devendo ser atendida em qualquer área 
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equipada e preparada para esse atendimento. Essa intercorrência acomete 

principalmente pacientes em estado crítico, tem elevada taxa de morbidade e 

mortalidade independente de sua causa. No entanto é entendida como ausência do 

conjunto de movimentos cardíacos (CINTRA, 2011). 

Uma PCR pode ser acarretada por diversos fatores e causas, mas em 

especial as doenças cardíacas, apesar de todos os avanços tecnológicos ainda é a 

principal causa da morte no Brasil, é uma patologia de grande desafio na medicina, 

por comprometer e alterar vários outros sistemas (MARTINS et al. 2014). 

O atendimento em situações de urgência e emergência, como em uma 

parada, são frequentes dentro do dia-a-dia de alguns profissionais da saúde. 

Intervenções para essas situações deve-se compor de forma firme, segura e rápida, 

necessitando de um bom conhecimento de toda a equipe de saúde (SALLUM, 2014). 

Com a demanda dessa emergência normatizou se o suporte básico de vida 

com o objetivo de oferecer um atendimento eficiente que aumente a perspectiva de 

vida do paciente. Dentre a normatização, o atendimento realizado por leigos inicia se 

primeiramente checando o pulso, estabelecer as vias aéreas, olhar, escutar e sentir o 

tórax visando saber se existe alguma respiração, realizado nessa ordem o intuito é de 

diminuir o tempo até a primeira compressão. Já no suporte avançado de vida é 

realizado em âmbito hospitalar e por profissionais de saúde onde além de realizar todo 

o suporte básico de vida é combinado com medicações até a recuperação da vida 

(AHA, 2015). 

De acordo com o mesmo autor, a recuperação da vida se dá pela 

reanimação cardiopulmonar (RCP) também conhecida como ressuscitação 

caracterizado pelo conjunto de manobras intercaladas entre compressões e 

ventilações, sendo onde ficaram estipulado as compressões de 100 a 120 por minuto 

sendo ciclos de 30 compressões por 2 ventilações. 

Neste caso o enfermeiro é um dos funcionários que diagnosticam esses 

agravos a saúde, este deve-se estar seguro para realização de uma completa 

avaliação para o planejamento de intervenções de enfermagem, pois em uma PCR a 

história de saúde e a identificação dos fatores de risco do cliente leva a uma correta 

realização dos cuidados cruciais de vida e um bom atendimento, prestando ao 

paciente um suporte avançado de vida, sendo assim esse trabalho abordou a seguinte 

problemática: diante de uma parada cardíaca o enfermeiro tem conhecimento dos 
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passos a serem tomados conforme preconiza o Protocolo de Suporte Avançado de 

Vida? 

Esta pesquisa tornou-se relevante por proporcionar conhecimento aos 

enfermeiros e acadêmicos frente a situações de emergência para a identificação do 

diagnóstico precoce, as possíveis causas e a assistência durante o PCR. Estimulando 

também aos gestores ao desenvolvimento de educação continuada para a 

capacitação dos profissionais de saúde, novas pesquisas e publicações neste tema. 

Diante do exposto, está pesquisa teve como objetivo geral descrever a 

atuação do enfermeiro frente a uma reanimação cardiopulmonar conforme o Protocolo 

de Suporte Avançado de Vida. Tendo como objetivo específico avaliar os sentimentos 

vivenciados pelo enfermeiro frente a uma RCP, descrever os sentimentos vivenciados 

pela equipe frente a atuação profissional, avaliar a importância da gestão do 

enfermeiro e a educação continuada da equipe. 

  

2. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa e método de revisão 

bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes (2008), por entender 

que revisão da literatura procura explicar um problema a partir de referências teóricas 

publicadas em artigos. Buscando conhecer e analisar as contribuições culturais ou 

científicas do passado sobre determinado assunto, tema ou problema. Procura auxiliar 

na compreensão de um problema a partir de referências publicadas em documentos. 

A coleta dos dados deu-se mediante busca sistematizada de artigos 

científicos publicados nos últimos 10 anos e disponíveis no banco de dados da 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 

utilizando-se os seguintes descritores: atuação da enfermagem, 

paradacardiorespiratória e conhecimento da equipe. 

Para seleção  dos artigos  foram  considerados os  seguintes  critérios 

deinclusão: exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa, de estudo 

qualitativo, publicados na íntegra, que abordavam o assunto e  disponíveis  online no 

período de 2008 a 2018. 
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Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem 

ao objetivo da pesquisa, que estivessem publicados anteriormente a 2008 e que não 

fosse de abordagem qualitativa. 

A amostra final foi constituída por 9 (Nove) artigos científicos, onde foram 

selecionados pelos critérios de inclusão previamente estabelecidos.  

 

3. REFERENCIAL TEORICO 

 

3.1 ANATOMIA E FISIOLIGIA DO APARELHO CARDIACO E PULMONAR 
 

O sistema cardíaco exerce atividade constante de extrema importância ao 

organismo é composto por três componentes; o coração, o sangue e os vasos 

sanguíneos. O coração é formado por quatro importantes câmaras sendo elas o átrio 

direito e átrio esquerdo, ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, pelas artérias aorta 

e pulmonar, e pelas veias cava superior e inferior. Este órgão do sistema 

cardiovascular possui um ciclo que consiste simultaneamente em um período de 

relaxamento na diástole e um período de contração chamado de sístole (BARROS, 

2016). 

Este aparelho tem a função de distribuir sangue oxigenado a todo o corpo 

e remover dele o sangue rico em CO2 para ser novamente oxigenado, essa 

distribuição e remoção ocorre através da pequena circulação ou circulação pulmonar 

e da grande circulação ou circulação sistêmica. A pequena circulação ocorre da 

seguinte forma o ventrículo direito manda o sangue para as artérias pulmonares onde 

elas levam esse sangue rico em CO2 para o pulmão onde lá este sangue é oxigenado, 

após ser oxigenado o sangue vai para as veias pulmonares onde segue até o coração, 

entrando pelo átrio esquerdo sendo de lá distribuído a todo o corpo pela circulação 

sistêmica, onde o sangue oxigenado que está no ventrículo esquerdo sai pela artéria 

aorta e é distribuído ao corpo ao mesmo tempo é removido o sangue pobre em 

oxigênio, onde esse retorna ao coração pelas veias cavas e entra no átrio direito para 

que ocorra novamente a pequena circulação e assim simultaneamente (GUYTON, 

2006). 

O sistema respiratório é composto por duas vias, às vias aéreas superiores; 
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nariz, boca, faringe e laringe, onde estes têm como função filtrar, aquecer, umedecer, 

proteger contra corpos estranhos e a conduzir o ar para as vias inferiores; traqueia, 

pulmões, brônquios direito e esquerdo e bronquíolos, alvéolos onde tem como 

principal função a troca gasosa. A respiração é composta por dois movimentos 

inspiração e expiração que correspondem à expansão e relaxamento da musculatura 

pulmonar e da parede torácica. É essencial para a vida, pois é responsável pela 

absorção de oxigênio pelas células e a eliminação do gás carbônico pelos pulmões. 

O ar entra pelo nariz, onde é purificado e aquecido. Passa pela faringe, laringe e segue 

pela traqueia, brônquios e bronquíolos. Os brônquios e os bronquíolos são revestidos 

de cílios que realizam o movimento de varredura, retirando, assim, muco e 

substâncias estranhas ao pulmão. O ar chega então aos alvéolos, havendo aí a troca 

gasosa entre oxigênio e gás carbônico. Os pulmões, em número de dois, ocupam a 

caixa torácica. Existem ainda músculos que auxiliam no movimento respiratório, 

também chamado de músculos acessórios da respiração, dentre eles: o diafragma, os 

intercostais e o esternocleidomastoide (ALBA, 2016; KOEPPEN, 2009). 

 

3.2 CONCEITO DE PARADA CARDIORRESPIRATORIA 
 

A PCR consiste em uma condição súbita emergencial e inesperada de 

ausência de batimentos cardíacos e respiratórios, ou seja, ausência total de sinais de 

circulação podendo ser essa uma condição acometida por diversas causas e fatores 

onde nem sempre são definidos com exatidão (VOLPATO, 2014). 

De acordo com Barbieri (2010) e Figueiredo (2011), a parada 

cardiorrespiratória é o evento mais comum em um ambiente hospitalar podendo 

acontecer em qualquer lugar e horário, porém acomete na maioria das vezes 

indivíduos gravemente enfermos. Durante essa parada as células do corpo deixam de 

receber oxigênio e nutrientes vitais, que são transportados pela circulação sanguínea. 

As formas de  PCR podem ser distintas sendo elas a fibrilação ventricular 

sem pulso, assistolia ventricular e atividade elétrica sem pulso. Após o acontecimento 

o indivíduo perde a consciência em 10 a 15 segundos devido à ausência de circulação 

sanguínea cerebral (SILVA et al. 2011). 
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3.3 CAUSAS 
 

As doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no Brasil, 

sendo em média cerca de 20% das mortes de pessoas com mais de 30 anos. De 1980 

a 2012 ouve uma diminuição da mortalidade por doença deste sistema, mesmo assim 

essas doenças continuam em primeiro lugar no ranking de principais causas de 

mortalidade no Brasil (LEWIS et al. 2013). 

Há várias causas ligadas a parada cardiorrespiratória tendo maior pré-

disposição indivíduos portadores de cardiopatias, hipertensão, diabetes, 

antecedentes familiares de morte súbita, pneumotórax e broncoespasmos, vítimas de 

traumas, choques e outros (VOLPATO, 2014). 

As causas da PCR são a hipóxia, que é a diminuição dos níveis de oxigênio 

circulantes, acidose respiratória, que é a excreção inadequada de CO2 e ventilação 

inadequada, distúrbios de potássio, lesões cardíacas, uso de drogas, reações 

anafiláticas (essas são reações de hipersensibilidade sistêmica aguda) excesso de 

estimulo vagal, coma, AVE e afogamentos (BARBIERI, 2010; SALLUM, 2014). 

 

3.4 DIAGNÓSTICO 
 

O diagnóstico de um PCR se dá a partir de 3 sinais clínicos, sendo eles o 

nível de consciência, respiração e pulso, no nível de consciência caso o paciente não 

responda a estimulo verbal pode significar que a parada está instalada e assim o 

sistema nervoso central é prejudicado, a respiração é paradoxal isto é respiração com 

movimentação abdominal ou a mesma fica ausente sem expansão torácica e sons 

expiratórios e o pulso tornam-se ausente, devendo ser verificado o pulso carotídeo e 

femoral (CINTRA 2011). 

 

3.5 REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR 
 

O atendimento a parada cardiorrespiratória supera qualquer situação 

clínica, sendo de extrema importância a rapidez e eficácia das intervenções de uma 

reanimação, para um melhor resultado. Em inicio essa é dividida em quatro primeiros 
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passos sendo eles o acionamento do serviço de urgência, reconhecimento dos sinais 

apresentados em uma PCR, aplicação das manobras de ressuscitação, suporte 

avançado de vida e desfibrilação (SANTOS, 2010). 

A reanimação cardiopulmonar (RCP) compreende de uma sequência de 

manobras e procedimentos a fim de fazer com que o coração volte a bombear o 

sangue. A American Hear Association (AHA) expõe diretrizes e recomendações para 

a realização da reanimação (GONZALEZ et al. 2013). 

O suporte avançado de vida é realizado pelos profissionais da saúde onde 

os mesmos realizarão o acesso venoso para administração de drogas como a 

epinefrina, durante a PCR, a manobras de reanimação e desfibrilação (BARBIERI, 

2010). 

A adrenalina também conhecida como epinefrina é uma substância 

adrenérgica, um hormônio neurotransmissor que atua no sistema nervoso simpático. 

Ela é produzida pela glândula adrenal (supra-renal). Os efeitos dessa medicação 

atuam sobre os receptores b1- adrenérgicos que agem sobre o sistema cardíaco e o 

b2-aadrenergicos que agem sobre o sistema pulmonar. Produz bronco dilatação e 

vaso constrição, faz com que o coração aumente a velocidade da contração e 

frequência cardíaca. É recomendado 1mg EV a cada 3 a 5 minutos, não deve ser 

realizada junto a soluções alcalinas. Antigamente era realizado epinefrina junto a 

vasopressina, porem na nova atualização da American Heart Association (Associação 

Americana de Cardiologia) não se viu nenhuma vantagem (AME, 2013; AHA, 2015). 

A RCP imediata é realizada após o acionamento medico, sendo depois 

disso iniciado as compressões torácicas e ventilação essa é preconizada em 100 a 

120 compressões por minuto, é necessário a desobstrução das vias aéreas e 

realizado 2 ventilação a cada 30 compressões (AHA, 2015). 

 

3.6 PAPEL DO ENFERMEIRO 
 

O enfermeiro é responsável pela assistência de toda a equipe de 

enfermagem a fim de garantir total atendimento. Cabe a suas atribuições capacitar 

sua equipe para procedimentos necessários dentro de seu ambiente de trabalho, 

sendo  ele  qualquer, ou  situações  emergenciais  ocorre  em  qualquer  ambiente 
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 (VIEIRA, 2011). 

Como já dito uma parada caso respiratório é um estado grave de saúde e 

decisivo por isso é necessário capacitado para tal atuação imediata, como intuito de 

recuperar as atividades cardíacas e pulmonares. A sistematização dessa atuação faz 

se necessário para melhor qualidade da assistência (VOLPATO, 2014). 

Durante as imagens é necessário enfermeiro tem muito emocional, 

organização, capacidade de liderança e o conhecimento tanto teórico como prática 

habilidade e segurança (LUZIA, 2009). 

Em um âmbito hospitalar o enfermeiro deve conferir a funcionabilidade de 

todos os equipamentos, sendo de extrema importância estar com tudo funcionando 

em caso dessa emergência. Há nesse ambiente materiais, medicamentos e 

equipamentos próprios para uma parada cardiorrespiratória em um carrinho, é 

também atribuída ao enfermeiro a conferência de tudo que há nesse carrinho. Cabe a 

ele também o diagnóstico de uma PCR e comandar as etapas de reanimação, atuando 

como administrador coordenador articulador e educador (PEREIRA, 2015). 

Em base a equipe atuante na parada cardiorrespiratória e deve realizar os 

cinco passos atribuídos como ventilação, compressão torácica, anotador de 

medicamentos e tempo, manipulação dos medicamentos e o coordenador esse o 

enfermeiro instala o desfibrilador semiautomático (DEA) e realizar caso indicado 

(CARVALHO, 2015). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nesta pesquisa, foram analisados 9 (Nove) artigos que atenderam aos 

critérios de inclusão previamente estabelecidos e, a seguir, apresenta-se um 

panorama geral dos artigos analisados contendo o título os autores ano de publicação 

e o tipo de estudo de cada um . O quadro 1 representa as especificações dos artigos 

incluídos no estudo. 

 

Quadro 1. Artigos utilizados para a revisão bibliográfica  
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Título Autores  Ano 

Tipo de 

Estudo 

Atuação da equipe de enfermagem frente à 

parada cardiorrespiratória intrahospitalar 

Rocha FAS; Oliveira MCL; 

Cavalcante RS; Silva PC; 

Rates HF.   

2012 
Revisão 

integrativa 

Atuação do enfermeiro frente à parada 

cardiorrespiratória segundo novas diretrizes 

da American Heart Association 2010 

Elo AR; Santos LB;  

Brasileito ME 
2013 

Exploratório, 

descritivo 

Atendimento ao paciente em parada  

Cardiorrespiratória 

Costa BG; Oliveira MS: 

Camilo JC. 
2016 

Revisão 

integrativa 

Importância do treinamento em reanimação  

Cardiopulmonar para profissionais de saúde 

 

Silva FV; Almeida FS; 

Silva JR; Silva RO; 

Santiago PSN 

2011 
Revisão 

bibliografica 

Organização do trabalho e seus reflexos na 

atuação de enfermagem em ressucitação 

cardiopulmonar . 

Sa CMS; Souza NVDO; 

Liboa MTL; Tavares KFA. 
2012 

Qualitativo, 

descritivo 

O papel do enfermeiro diante de uma 

parada cardiorrespiratória em ambiente de 

trabalho. 

Vieira PB; Pimentel SB; 

Lima DA; Brasileiro ME; 

França RV 

2011 
Exploratório, 

descritivo 

Parada cardiorrespiratoria do paciente 

adulto em ambiente intra-hospitalar: 

subsidios para a enfermagem 

Luzia MF; Lucena AF 2009 
Revisão 

bibliográfica 

Parada cardiorrespiratória: vigilância, 

prevenção e cuidados após PCR 

Pinheiro DBS; Junior 

EBS; Pinheiro LSB 
2018 

Revisão 

bibliográfica 

Vivências de uma equipe multiprofissional 

de atendimento pre-hospitalar móvel em 

suporte avançado de vida na assistência ao 

adulto em situação de parada 

cardiorrespiratória 

Cristina JA; Dalri MCB; 

Cyrillo RMZ; Saeki T; 

Veiga VE 

2008 
Qualitativa 

exploratória 
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A partir dos artigos analisados, encontrados e citados nessa pesquisa, 

ambos tiveram semelhante abordagem, sendo assim emergiram três categorias e 

cinco subcategorias 

 

4.1 ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE A PARADA 

CARDIORRESPIRATÓRIA 

 

Segundo Sallun (2014), o atendimento prestado a uma vítima de PCR é 

frequente no dia-a-dia de alguns profissionais, como enfermeiro e a sua equipe, 

portanto é necessário que haja conhecimento por parte dos profissionais para que em 

sua atuação tenha destreza e segurança na reversão do quadro de urgência e 

emergência. 

Portanto nesta pesquisa oito artigos, descrevem com clareza a 

necessidade do conhecimento da equipe de saúde e sua atualização no atendimento 

da RCP para o alcance do sucesso no atendimento. 

Atuação dos profissionais durante uma PCR, deve ser precisa, rápida e 

sincronizada, a falta de conhecimento do enfermeiro pode interferir sobre toda a 

sincronia e desorganizar os passos sequenciais de trabalho no atendimento a PCR 

(ROCHA, 2012). 

Segundo Melo (2010) e Costa (2016), o conhecimento teórico científico 

sobre uma PCR é indispensável pois o enfermeiro tem como obrigação realizar a 

avaliação primária, saber os sinais e sintomas, diagnosticar e tratar uma PCR, assim 

como também os materiais e drogas usadas. Independentemente do campo de 

atuação não só o enfermeiro como os demais profissionais da equipe tem a 

necessidade de saber como agir nesse caso à teoria associada a prática produz maior 

eficácia as ações desta equipe.  

A atualização do conhecimento faz-se necessário para todo o manejo de 

uma PCR desde a prevenção até a finalização do trabalho sendo com a recuperação 

ou não da vítima.9Não há apenas a necessidade dos profissionais conhecerem sobre 

a PCR, este tem também que saber qual a sua atuação, o que fazer, qual a postura 

correta e como fazer, isso proporcionará mais acertos, minimizará, mas os danos ao  
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acometido e o desempenho da equipe será compassado e eficiente (LUZIA, 2009). 

O enfermeiro tem função de organizações, elaboração, distribuição do 

trabalho e os demais profissionais tem funções de execução. Um profissional 

completamente apto a atuar em uma PCR precisa saber a sequência do modelo 

padrão de receber ter destreza habilidade e atuar de forma objetiva e sincronizada 

assim facilitará todo cuidado do paciente com PCR (SILVA, 2011; VIEIRA 2011; SÁ 

2012; PINHEIRO 2018). 

 

4.2 ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE SAÚDE FRENTE AO RCP 

 

                 Os profissionais da saúde principalmente de urgência e emergência vivem 

em constante cansaço físico e mental, pois precisam ter agilidade, raciocínio rápido 

tomada de decisão, lidam constantemente com a dor, sofrimento e morte. Essa 

categoria foi dividida da em duas subcategorias onde elas esboçam os sentimentos 

vivenciadas e o exaustão física.  

 

4.2.1 Sentimentos vivenciados  

 

                 O enfermeiro e equipe de enfermagem podem vivenciar várias paradas 

cardiorrespiratória durante sua vida profissional principalmente em um ambiente 

hospitalar, com isso o desgaste mental pode ser facilmente reconhecido e relatado 

pelos profissionais.  

Os sentimentos de medo, angústia, ansiedade, estresse e sofrimento de 

toda equipe e comum pois é visto que lidam com os sentimentos não só do paciente 

como também de seus familiares, isso aumenta a angústia pois o profissional algumas 

vezes tem maior envolvimento emocional (CRISTINA, 2008). 

Por muitas vezes esses sentimentos abalam o emocional do profissional, 

limitando assim a segurança de seus atos, o que leva muitos a desistirem de sua  

carreira (MELO, 2010). 
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Segundo Sá (2012), a natureza humana e permeada de emoções 

contraditórias, e com isso a bagunça de sentimentos emerge mais sofrimento que 

prazer. 

 

4.2.2 Exaustão física após RCP 

 

                 Durante um PCR é necessário que os profissionais da saúde confirmem se 

o paciente está em uma PCR mesmo, é nesta hora que se inicia o trabalho de 

organizar a equipe, pegar materiais, acionar toda ajuda necessária para iniciar o 

tratamento e tentativa de possível reversão do quadro. 

A RCP que é o tratamento para reversão do quadro demanda de muito 

esforço físico dos profissionais que estão executando, sendo assim é manifestado e 

relatado pela equipe a tensão na região cervical, rigidez muscular, cefaleia 

hipertensão, cansaço, fraqueza, dores nas mãos, nas pernas e lombalgia que são 

consequências da eclosão de sentimentos e do exercício laboral executado nas 

manobras (SÁ, 2012). 

 

4.3 GESTÃO DO ENFERMEIRO 

 

4.3.1  Liderança  

 

                 O enfermeiro tem grande importância para a equipe pois este deve ser líder 

da equipe e organizador do setor. Dois artigos de nove falam que o poder de liderança 

pode ser ponto negativo no atendimento da PCR pois alguns enfermeiros usam esse 

poder de forma abusiva. 

Segundo Rocha (2012) e Sá (2012), o enfermeiro e  equipe de enfermagem 

precisa ter um relacionamento burocrático, porém na maioria das vezes o líder tem 

atitudes impositivas e persuasivas onde assim a liderança torna-se um ponto negativo 

durante uma PCR. 

No entanto a liderança bem usada pode ser o ponto mais positivo durante  
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uma RCP, pois um enfermeiro bom líder sabe como comandar a equipe, organizar o 

procedimento, determinar funções e assim ter sucesso na ressuscitação, prevenindo 

ou diminuindo os riscos a esse paciente, garantindo maiores chances de recuperação 

(VIEIRA, 2011). 

 

 4.3.2 Educação continuada 

 

                 Todos os artigos analisados falaram de forma direta e indireta sobre o 

déficit de conhecimento e a necessidade de conhecimento teórico científico para o 

sucesso no atendimento de uma PCR, visto isso 6 de 9 artigos trouxeram a gestão à 

capacitação como ferramenta essencial do enfermeiro frente sua equipe. 

Rocha(2012), diz que para se ter eficácia no atendimento e necessário em 

primeiro momento que o enfermeiro seja capacitado e esteja constantemente 

atualizado sobre informações e procedimentos, para exercer sua atuação neste caso 

emergencial e assim capacitar sua equipe. 

Dessa forma é necessário o treinamento das manobras de RCP assim 

aprimorando e aperfeiçoando tanto o conhecimento teórico quanto o prático. O 

enfermeiro que realiza a capacitação de sua equipe faz com que ela se torne apta a 

prestar um atendimento com condutas padronizadas a segurança e qualidade, assim 

alcançando mais sucesso (SÁ, 2012; MELO, 2010, VIEIRA, 2011; LUZIA,2009). 

A assistência necessária a um indivíduo em uma parada cardiorrespiratória, 

varia de acordo com o caso, onde em alguns há a necessidade do improviso, portanto 

toda a equipe de enfermagem que tiver o conhecimento e a capacitação atualizada 

conforme as diretrizes internacionais terá maior habilidade em executar ações para 

reverter o quadro de PCR deste. 

 

4.3.3 Relacionamento interpessoal e trabalho em equipe 

 

                 Dos artigos analisados o trabalho em equipe na saúde, consiste na 

organização  das  práticas,  este  é  considerado  fundamental  parar  a  qualidade  da 
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atenção, segurança e satisfação o profissional e paciente. 

Segundo Cristina (2008), algumas vezes dentro da enfermagem o poder de 

liderança é usado de forma negativa, com imposição e abuso de poder, dificultando 

assim a integração da equipe. Na RCP cada integrante tem sua atuação e esta é 

extremamente importante. O dimensionamento de profissional também interfere 

diretamente no trabalho em equipe, pois a falta de funcionário ocasiona sobrecarga 

da equipe e costuma gerar conflito (SÁ, 2012). 

Entretanto o relacionamento interpessoal dos profissionais da saúde deve 

ser mantido de forma harmoniosa para garantir tanto a realização do profissional 

atuante como dos que estão a sua volta.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A enfermagem é uma profissão voltada a promoção de cuidados, sendo 

esses realizados em todos os ambientes de trabalho, cuidados tanto curativos como 

preventivas e de recuperação e reabilitação, muitas vezes esses são ações 

estressantes e segmentadas. O segmento desse cuidado se dar com planejamento e 

sistematização dos atos. 

O enfermeiro tem papel de lider e é responsável pela assistência de toda a 

equipe de enfermagem a fim de garantir total atendimento, suas atitudes e 

comportamentos influeciam no desenvolvimento da equipe. Cabe a suas atribuições 

iniciar as manobras de ressuscitação, chamar e organizar sua equipe para atuar e 

reverter a situação do paciente, portanto é necessário capacitar sua equipe para a 

realização de RCP dentro de seu ambiente de trabalho. Desta forma, percebeu-se 

uma imensa necessidade de aperfeiçoamento profissional, tanto teorico quanto 

pratico, para suprir o déficit de conhecimento apontado. 

Os profissionais de saúde  vivenciam diversos sentimentos durante um 

RCP, esses são relacionados ao lidar com situações inesperadas  ou explosão de 

emoções, geradas por medo, envolvimento e responsabilidade, outros sentimentos 

são ocasionados por exaustão fisica e psicologicas.  

Portanto nota-se que é fundamental o enfermeiro reconhecer seu papel de 

lider, e os demais profissionais saberem como atuar diante de uma ressucitação 
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cardiopulmonar, tanto como preservar a harmonia e o bom relacionamento 

interpessoal da equipe, assim como a iniciação da educação continuada. 
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