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Resumo 

Introdução: O enfermeiro, por norma, é o primeiro profissional da equipa de saúde a 

deparar-se com a Paragem Cardiorrespiratória (PCR) em contexto intra-hospitalar. Como tal, 

o mesmo deve possuir conhecimentos sobre Reanimação Cardiorrespiratória (RCR), possuir 

capacidades na tomada de decisões e avaliar as prioridades, para o estabelecimento de ações 

imediatas depois da avaliação dos sinais apresentados na PCR. 

Objetivos: Para este estudo de investigação foi definido como objetivo geral: identificar os 

fatores relacionados com o nível de conhecimentos dos enfermeiros em RCR em adultos. 

Como objetivos específicos: caracterizar em termos sociodemográficos, profissionais e 

formação em Suporte Básico de Vida (SBV) e Suporte Avançado de Vida (SAV) os 

enfermeiros participantes no estudo; avaliar o conhecimento dos enfermeiros em RCR em 

adultos; analisar a relação entre o nível de conhecimentos em RCR dos enfermeiros com as 

características sociodemográficas; analisar a relação entre o nível de conhecimentos em RCR 

dos enfermeiros com as características profissionais; analisar a relação entre o nível de 

conhecimentos em RCR dos enfermeiros e a formação em SBV e SAV. 

Métodos: Realizou-se um estudo de natureza quantitativa, descritivo-correlacional, 

transversal, com recurso a uma amostra não probabilística por conveniência, composta por 

100 enfermeiros a exercerem num centro hospitalar, maioritariamente do sexo feminino 

(72%), com idades compreendidas entre os 21-40 anos (65%), destacando-se os que exercem 

atividade no serviço de urgência (54%). A colheita de dados foi efetuada entre 1 a 15 de 

fevereiro de 2018, com recurso a um questionário, elaborado ad hoc, composto por três 

secções: caracterização sociodemográfica e profissional; questões relativas à experiência em 

RCR e questões que avaliam os conhecimentos sobre RCR em contexto intra-hospitalar. 

Resultados:  Constatou-se que, no último ano, o número estimado de PCR’s assistidas 

oscilou entre uma PCR e 80 PCR´s, com uma média de 11,44 PCR´s±12,30; 94,0% dos 

enfermeiros possuíam formação em SBV (acreditada) e 67,0% possuíam formação em SAV. 

A maioria dos enfermeiros (45%) revelou razoáveis conhecimentos sobre RCR em contexto 

intra-hospitalar e o menor grupo enquadrou-se (19,0%) no nível de bons/muitos bons 

conhecimentos, tendo um terço sido classificados no nível de maus conhecimentos. Não se 

verificaram diferenças estatísticas significativas entre os enfermeiros com diferentes 

caraterísticas sociodemográficas (sexo MW: p> 0,539; grupos etários MW: p> 0,587; 

habilitações académicas (MW: p> 0,329). Não se observaram diferenças estatísticas 

significativas entre os enfermeiros com diferentes categorias profissionais (KW: p> 0,891), 

diferentes tempos de exercício profissional (KW: p> 0,746) e diferentes tempos de exercício 

de funções no atual serviço (KW: p> 0,505). O nível de conhecimentos em RCR dos 

enfermeiros diferiu significativamente entre os que trabalhavam nos diferentes serviços (KW: 

p< 0,012), com maior nível de conhecimentos em RCR (56,95) por parte dos que exerciam a 

sua atividade no Serviço de Urgência. Não se apuraram diferenças estatísticas significativas 

entre os enfermeiros que possuíam ou não formação em SBV (MW: p> 0,051). O nível de 

conhecimentos em RCR diferiu significativamente entre os enfermeiros que possuíam ou não 

formação em SAV (MW: p< 0,000), com maior nível de conhecimentos em RCR (59,13) os 

que possuíam essa formação. Não se constataram diferenças estatísticas significativas no nível 

dos conhecimentos em RCR dos enfermeiros quanto ao tempo decorrido desde a última 

formação em SBV (KW: p> 0,055). O nível de conhecimentos em RCR diferiu 

significativamente entre os enfermeiros quanto ao tempo decorrido desde a última formação 

em SAV (KW: p< 0,031), sendo os enfermeiros que tinham realizado essa formação até 2 



anos os que obtiveram um nível mais elevado de conhecimentos (47,75). Encontraram-se 

diferenças estatísticas altamente significativas entre os enfermeiros com diferentes números 

estimados de PCR’s assistidas no último ano (KW: p=0,001), sendo os enfermeiros que 

participaram ativamente em mais de 10 PCR´S os que possuíam um nível de conhecimentos 

em RCR mais elevado (64,85). 

Conclusão: A maioria dos enfermeiros demonstrou razoáveis conhecimentos sobre RCR em 

contexto intra-hospitalar. Os fatores que interferiram estatisticamente no nível de 

conhecimentos em RCR dos enfermeiros participantes foram: exercer a atividade no Serviço 

de Urgência, possuir formação em SAV, realizar formação em SAV até 2 anos, participar 

ativamente em mais de 10 PCR´S no último ano. Os resultados sugerem que se continue a 

apostar mais na formação dos enfermeiros ao nível da atuação em RCR em contexto intra-

hospitalar, o que deverá constituir-se como um ponto fulcral por parte das próprias 

instituições hospitalares. 

Palavras-chave: Conhecimentos; Reanimação Cardiorrespiratória; Enfermeiros.  
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Abstract 

Introduction: The nurse, as a rule, is the first professional of the health team to encounter 

Cardiorespiratory arrest (CPA) in an intra-hospital context. As such, it should have 

knowledge about Cardiorespiratory Resuscitation (CPR), have the capacity to make decisions 

and evaluate priorities, to establish immediate actions after the evaluation of the signs 

presented in the PCR. 

Objectives: For this research study was defined as a general objective: to identify factors 

related to the level of knowledge of nurses in CPR in adults. As specific objectives: to 

characterize the nurses participating in the study in sociodemographic, professional and Basic 

Life Support (BLS) and Advanced Life Support (ALS) training; to evaluate the knowledge of 

nurses in CRR in adults; to analyze the relationship between the level of knowledge in nurses' 

RCR with the sociodemographic characteristics; to analyze the relationship between the level 

of knowledge in RCR of nurses with the professional characteristics; to analyze the 

relationship between the level of knowledge in nurses' RCR and the training in BLS and ALS. 

Methods: A quantitative, descriptive-correlational, cross-sectional study was carried out 

using a non-probabilistic sample for convenience, composed of 100 nurses working in a 

hospital, mostly female (72%), aged (65%), especially those who work in the emergency 

department (54%). Data collection was performed between February 1 and 15, 2018, using a 

questionnaire, elaborated ad hoc, composed of three sections: sociodemographic and 

professional characterization; questions about the CPR experience and questions that assess 

CPR knowledge in the in-hospital setting. 

Results: It was verified that, in the last year, the estimated number of CPR’s assisted varied 

between a CPR and 80 CPR’s, with a mean of 11.44 CPR’s ± 12,30; 94.0% of the nurses had 

training in BLS (accredited) and 67.0% had training in ALS. The majority of the nurses 

(45%) showed reasonable knowledge about CPA in an in-hospital setting and the smallest 

group (19.0%) were in the good / very good knowledge level, with a third classified in the 

level of poor knowledge . There were no statistically significant differences among nurses 

with different sociodemographic characteristics (gender MW: p> 0.539, age groups MW: p> 

0.587, academic qualifications (MW: p> 0,329). (KW: p> 0.891), different times of 

professional practice (KW: p> 0.746) and different times of exercise in the current service 

(KW: p> 0.505). Among those who worked in the different services (KW: p <0.012), with a 

higher level of knowledge in CPR (56.95) by those who worked in the Emergency 

Department. (MW: p> 0.051). The level of CRC knowledge differed significantly among 

nurses who did or did not (MW: p <0.000), with a higher level of knowledge in CPR (59,13) 

those who had this training. There were no statistically significant differences in the level of 

nurses' CPR knowledge regarding the time elapsed since the last training in BLS (KW: p> 

0.055). The level of knowledge in CPR differed significantly among nurses in terms of the 

time elapsed since the last training in ALS (KW: p <0.031), and nurses who had undergone 

this training for up to 2 years had the highest level of knowledge (47.75). We found 

statistically significant differences among nurses with different estimated numbers of CPR‘s 

attended in the last year (KW: p = 0.001), and nurses who actively participated in more than 

10 CPA‘s who had a level of CPR knowledge higher (64.85). 

Conclusion: Most nurses demonstrated reasonable knowledge about CPR in the intra-hospital 

context. The factors that interfered statistically in the level of knowledge in CPR of the 

participating nurses were: to carry out the activity in the Emergency Department, to have 



formation in ALS, to carry out training in ALS for up to 2 years, to actively participate in 

more than 10 CPA 's in the last year. The results suggest that we continue to focus more on 

the training of nurses at the level of CPR in intra-hospital context, which should be a key 

point for the hospital institutions themselves. 

Keywords: Knowledge; Cardiorespiratory resuscitation; Nurses. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A saúde dos nossos dias em nada se assemelha ao que era vivido há uns séculos atrás. 

Vivemos num tempo em que os homens e a tecnologia se esforçam cada vez mais para 

prolongar a vida e retardar a morte. Com efeito, temos assistido a um grande progresso 

de carácter científico e tecnológico que, associado à melhoria das condições de vida, 

tem contribuído para o aumento da esperança média de vida, embora, por outro lado, 

tenha contribuído também para o aumento do número de pessoas com doenças graves, 

crónicas e em risco de vida. Com este aumento da longevidade e das doenças crónicas, 

verificou-se um consequente aumento do número de hospitalizações e de situações de 

paragem cardiorrespiratória (PCR) (Moreira, 2015). 

Dados estatísticos mostram que a PCR é a principal causa de morte nos Estados Unidos 

da América, Europa e Canadá, e a sua percentagem de sobrevivência, após o evento, 

varia de 2% a 49%, dependendo do ritmo cardíaco original e do início precoce de 

reanimação (Ferreira, Silva, Batriana, Costa & Menezes, 2013). O conhecimento teórico 

e prático e o atendimento eficaz iniciado o mais rápido possível estão entre os fatores 

mais determinantes para o sucesso da reanimação cardiorrespiratória (RCR) (Lima, 

Macedo, Vidal & Sá, 2009). 

Em Portugal, de acordo com a Fundação Portuguesa de Cardiologia (2018), estima-se 

que todos os anos 10 mil pessoas sejam vítimas de morte súbita e, com base nos dados 

do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o mesmo organismo refere que 

apenas 3% das vítimas sobrevive. Caldeira (2016) refere que, em Portugal registaram-se 

23347 paragens cardiorrespiratórias no pré-hospitalar entre 2013 e 2014, com uma taxa 

de sobrevivência à entrada do hospital de 4,43%. Comparando-se estes dados, por 

exemplo, com a Holanda com 21% e com a Noruega com 25%, os mesmos revelam, de 

acordo com o mesmo autor, que há muito ainda a fazer em Portugal. 

Dados publicados nas guidelines 2010, do European Resuscitation Council (ERC) 

(2011), apontam para uma incidência de PCR intra-hospitalar na ordem de 1 a 5 por 

1000 internamentos, estimando-se que a sobrevida à data da alta hospitalar seja de cerca 

de 18%, incluindo todos os ritmos. 

É importante lembrar que, na maioria das vezes, o enfermeiro é o primeiro profissional 

da equipa de saúde a deparar-se com a PCR, sendo por isso fundamental possuir 
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conhecimentos sobre RCR, ter capacidades na tomada de decisões e avaliar as 

prioridades para estabelecer as ações imediatas após avaliar os sinais apresentados na 

PCR (Bellan, Araújo & Araújo, 2010). 

Quando a intervenção de enfermagem perante o doente em PCR não é realizada com 

qualidade e precisão, pode ocorrer iatrogenias, entendidas como eventos que geram 

algum tipo de prejuízo à saúde do doente, podendo ser motivada ou não por falha 

humana. Pode observar-se, portanto, que o papel do enfermeiro é de crucial 

importância, podendo afetar diretamente o resultado, sendo certo afirmar que a atuação 

deste profissional é determinante para o sucesso da reanimação do doente (Reis & Silva, 

2012; Silva & Padilha, 2000). 

No entanto, estudos sobre os conhecimentos dos enfermeiros na PCR/RCP revelaram o 

distanciamento entre a prática e a teoria. Na formação do enfermeiro, as dificuldades 

não ultrapassadas terão repercussão na prática, pois só a experiência profissional não 

oferece subsídios e conhecimentos teóricos suficientes para suprir o défice da formação 

(Boaventura, 2010). 

Para além disso, atualmente constatamos que cada vez mais enfermeiros recém-

licenciados assumem vagas em serviços de urgência/cuidados intensivos sem nenhuma 

experiência, com isso observa-se também que os mesmos enfrentam dificuldades para 

atuarem em situações de emergência como as PCR’s, diminuindo assim a sobrevida dos 

doentes. Mesmo quando estes profissionais adquirem experiências práticas não é o 

suficiente quando não se tem conhecimentos teóricos.   

Destaca-se, por isso, a importância dos conhecimentos em suporte básico de vida (SBV) 

e suporte avançado de vida (SAV) dos profissionais que lidam frequentemente com as 

situações emergenciais, principalmente a PCR/RCR. 

Com base nestas considerações e no âmbito do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em 

Situação Crítica, a decorrer na Escola Superior de Saúde, da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro, em convênio com a Escola Superior de Enfermagem da 

Universidade do Minho, escolhi estudar os fatores relacionados com o Conhecimento 

dos Enfermeiros em Reanimação Cardiorrespiratória em Adultos de um Centro 

Hospitalar. 

A escolha desta temática prende-se com o facto de exercer funções enquanto enfermeira 

numa unidade de cuidados intensivos, na VMER, bem como fazer parte da equipa de 
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emergência médica intra-hospitalar, sendo estes serviços “privilegiados” no que diz 

respeito ao tratamento de doentes críticos, onde a situação de paragem 

cardiorrespiratória se torna um acontecimento frequente. Mais ainda se justifica com o 

facto de ainda não terem sido realizados estudos sobre a temática em análise nesta 

região de Portugal.    

Torna-se por isso, fundamental refletir acerca desta temática e assumindo a importância 

e a atualidade deste fenómeno, surgiu a seguinte questão de investigação: “Qual a 

relação entre as características sociodemográficas, profissionais e de formação em 

SBV e SAV e o nível de conhecimentos em reanimação cardiorrespiratória dos 

enfermeiros que exercem funções nos serviços de urgência, unidade de cuidados 

intensivos polivalente e unidade de cuidados intensivos coronários, de um Centro 

hospitalar da zona norte, no período de setembro de 2017 a fevereiro de 2018? 

Para este estudo de investigação foi definido como objetivo geral: 

i. Identificar os fatores relacionados com o nível de conhecimentos dos 

enfermeiros em RCR em adultos. 

Como objetivos específicos: 

i. Caracterizar em termos sociodemográficos, profissionais e formação em SBV e 

SAV os enfermeiros participantes no estudo; 

ii. Avaliar o conhecimento dos enfermeiros em RCR em adultos; 

iii. Analisar a relação entre o nível de conhecimentos em RCR dos enfermeiros com 

as características sociodemográficas; 

iv. Analisar a relação entre o nível de conhecimentos em RCR dos enfermeiros com 

as características profissionais; 

v. Analisar a relação entre o nível de conhecimentos em RCR dos enfermeiros e a 

formação em SBV e SAV. 

Este trabalho, do ponto de vista estrutural encontra-se organizado em cinco capítulos, 

sendo eles respetivamente: o enquadramento teórico, a contextualização metodológica, 

a apresentação de resultados, discussão de resultados e as conclusões.  



Introdução 

4 

No enquadramento teórico realizou-se uma sucinta contextualização baseada na 

revisão sistemática da literatura, onde foram abordados os seguintes temas: reanimação 

cardiorrespiratória enquanto intervenção para recuperação de vítimas de paragem 

cardiorrespiratória, paragem cardiorrespiratória, reanimação cardiorrespiratória, breve 

resenha histórica, cadeia de sobrevivência, reanimação cardiorrespiratória intra-

hospitalar, suporte básico de vida e suporte avançado de vida, papel do enfermeiro 

especialista na pessoa em situação crítica e por último conhecimento dos enfermeiros 

em RCR: estado da arte. No segundo capítulo que diz respeito à contextualização 

metodológica, procedeu-se à descrição das fases de investigação, definiu-se o tipo de 

estudo, a população e amostra, a operacionalização e categorização das variáveis, as 

questões de investigação e hipóteses, o instrumento de recolha de dados, procedimento 

dessa recolha e considerações éticas. No terceiro e quarto capítulo procedeu-se à 

caraterização da amostra, apresentação e discussão dos resultados e, por último, as 

considerações finais onde se efetuou uma reflexão acerca do processo de investigação 

e dos resultados obtidos, dando-se relevo aos contributos que este estudo poderá 

oferecer ao nível da prática clínica dos enfermeiros e para a investigação da Ciência de 

Enfermagem e descreveu-se as principais limitações do estudo, deixando algumas 

sugestões para futuras investigações. 

A realização desta investigação tem por finalidade aumentar a sensibilização das 

equipas de enfermagem para aprofundarem conhecimentos e desenvolverem 

competências no âmbito da RCR e alertar as chefias e os gestores para a necessidade de 

fomentarem a formação dos profissionais de enfermagem nesta área crítica. 
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2. INTERVENÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE VÍTIMAS DE PARAGEM 

CARDIORRESPIRATÓRIA: CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS 

 

Na grande maioria dos casos, por norma, o enfermeiro é o primeiro profissional da 

equipa de saúde a deparar-se com a PCR, o que implica que o mesmo tenha 

conhecimentos sobre RCR, possua capacidades na tomada de decisões e avalie as 

prioridades, para o estabelecimento de ações imediatas depois da avaliação dos sinais 

apresentados na PCR. 

Ao longo deste capítulo, reservado ao enquadramento teórico, alude-se a conceitos 

chave que permitem contextualizar o problema em estudo, nomeadamente: PCR, RCR, 

breve resenha histórica, cadeia de sobrevivência, RCR em contexto intra-hospitalar, 

SBV, SAV, referenciando-se o papel do enfermeiro especialista na pessoa em situação 

crítica, terminando com uma alusão ao estado de arte do conhecimento dos enfermeiros 

em RCR.  

 

2.1. Paragem cardiorrespiratória 

 

A PCR é definida como a interrupção abrupta da atividade mecânica cardíaca e 

respiratória, ocorrendo na maioria das situações de forma súbita e inesperada. A PCR 

tem possibilidade de ser revertida por ação imediata de técnicas de suporte de vida 

(Ressus, 2006). Também pode ser considerada como a cessação do fluxo sanguíneo que 

tem como consequência a anoxia tecidular, a perda de consciência e a apneia por 

bloqueio do centro regulador da respiração (Cristina, Dalri, Cyrillo, Saeki & Veiga, 

2008). 

É definida como a cessação da atividade mecânica do coração, confirmada pela 

ausência de sinais de circulação. Para se tentar restabelecer a circulação espontânea do 

doente, devem ser realizadas as manobras de RCP, que fazem parte de uma intervenção 

rápida, apropriada, coordenada e padronizada, para que se alcance o sucesso na sua 

reversão. É uma situação de emergência, com dados epidemiológicos distintos, 

conforme o ambiente da sua ocorrência, se extra ou intra-hospitalar (Gonzalez, 
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Timerman, Gianotto-Oliveira, Polastri, Canesin, Schimidt et al., 2013; Link, Berkow, 

Kudenchuk, Halperin, Hess, Moitra et al., 2015). 

A paragem respiratória é o termo que se aplica à paragem da respiração (apneia), a 

paragem cardíaca é o termo que se aplica à situação em que o coração deixa de contrair 

e bombear o sangue. Se o doente não for rapidamente reanimado, qualquer uma destas 

situações, leva rapidamente à paragem cardíaca e respiratória (Coelho & Leitão, 2001). 

Os mesmos autores referem que a PCR pode ser definida como uma súbita interrupção 

espontânea e efetiva da ventilação e circulação, geralmente inesperada e potencialmente 

reversível, a que se associa perda imediata de consciência. Será uma situação que requer 

uma intervenção imediata, eficaz e definitiva para que não ocorram lesões neurológicas 

irreversíveis, ou mesmo a morte (Mieczzikowski & Leite, 2006).  

A PCR pode ocorrer na sequência de um problema relacionado com a via aérea, com a 

respiração ou com o coração/circulação. Os diversos sistemas orgânicos influenciam-se, 

pelo que a PCR pode não ter como causa direta o sistema respiratório e/ou circulatório. 

Muitas doenças graves comprometem a função respiratória e cardiocirculatória, 

podendo desencadear a PCR, estas doenças podem levar a um aumento do consumo de 

oxigénio e consequentemente do trabalho respiratório. Como o sistema respiratório e o 

sistema cardiocirculatório se influenciam mutuamente a falência cardíaca pode ser 

secundária à falência respiratória e vice-versa (Mieczzikowski & Leite, 2006).  

O diagnóstico de PCR assenta na ausência de pulso, de apneia e de inconsciência. A 

PCR é seguida quase de imediato por paragem da função cerebral, com ausência de 

respostas nervosas totais ao fim de 15 segundos de anóxia. (Gonzalez, Timerman, 

Oliveira, Polastri, Dallan, et al, 2013). 

A paragem cardíaca caracteriza-se pela perda súbita da consciência relacionada com a 

falta de fluxo sanguíneo cerebral adequado, levando à morte, na ausência de uma 

intervenção ativa. Dentre os mecanismos cardíacos que levam a uma PCR, o mais 

comum no adulto é a FV (Libby, Zipes, Mann & Bonow, 2010). 

Desde 2005 as guidelines aconselham a verificação de PCR feita por leigos apenas com 

ausência de respiração normal, uma vez que se perdia muito tempo na pesquisa de pulso 

e que raramente os socorristas se revelam competentes na sua pesquisa, o que 

dificultava e atrasava o SBV. Por outro lado, a vítima de paragem respiratória, evolui 
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rapidamente para paragem cardiorrespiratória se nada for feito. Contrariamente ao que 

inicialmente se supunha executar compressões cardíacas externas numa vítima que tem 

pulso, não causa tanto dano como seria de esperar  (ERC, 2015). 

Numa situação em que a paragem respiratória surge, em primeiro lugar, o batimento 

cardíaco eficaz mantém-se alguns minutos e uma intervenção rápida no doente em 

apneia, pode evitar a paragem cardíaca. Se pelo contrário, a paragem cardíaca surge 

primeiro, há uma rápida deterioração dos órgãos vitais, devido à anoxia tecidular 

produzida pelo não funcionamento dos sistemas de perfusão. 

O órgão mais rapidamente afetado é o cérebro, admite-se que em média, ao fim de 10 

segundos de paragem cardíaca, surge a perda total de consciência e que após trinta 

segundos, ocorre a paragem respiratória. A atuação deve ser imediata e eficiente, uma 

vez que, no primeiro minuto após a paragem cardíaca e ventilatória, as hipóteses de 

sobrevivência são de 98%, no quarto minuto são de 50% e no sexto minuto de 11%. A 

probabilidade de sobreviver a uma PCR decresce 7-10% por cada minuto sem manobras 

de reanimação cardiorrespiratória. Se estiver a ser administrada RCP eficaz, esta 

probabilidade é mais gradual e decresce à razão de 3 a 4% por minuto. Aos 12 minutos 

de PCR a probabilidade situa-se apenas entre os 2 e 5%. Se as células do cérebro forem 

privadas de sangue oxigenado por mais de 3 a 6 minutos, as lesões a nível cerebral 

podem tornar-se irreversíveis (Nolan, Soar, Smith, Gwinnutt, Parrott, Power, Harrison, 

Nixon & Rowan, 2014). 

A realização imediata de RCR numa vítima de PCR, ainda que se executem apenas 

compressões torácicas, contribui para o aumento das taxas de sobrevivência das vítimas 

de paragem cardíaca. A maioria da PCR no adulto ocorre em fibrilação ventricular, 

estando o sucesso da reanimação intrinsecamente relacionado a uma desfibrilação 

precoce, idealmente nos primeiros 3 a 5 minutos após a paragem (Botelho et al, 2016). 

A PCR pode ocorrer no contexto de problemas primários da via aérea, respiratórios ou 

associada a patologia cardiovascular. A maior parte das doenças que implicam risco de 

vida resulta no compromisso respiratório e/ou cardiovascular, pelo que se associam a 

risco de PCR. Os sistemas respiratórios e cardiovasculares estão estreitamente ligados. 

A título exemplificativo, a hipóxia pode condicionar variações da função cardíaca, da 

mesma forma que as doenças cardíacas causam um aumento do trabalho respiratório e 

do consumo de oxigénio. Por tal, a falência cardíaca pode resultar de insuficiência 

respiratória e vice-versa (INEM, 2011, p. 65). 
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Tendo em conta os aspetos referidos é de extrema importância identificar de forma 

precoce a PCR, pedir ajuda e iniciar de forma imediata e eficaz o SBV, pois há uma 

drástica redução da sobrevida e aumento do risco de lesões em curto espaço de tempo 

A principal causa de PCR, no adulto, é a FV, um distúrbio do ritmo cardíaco resultante 

do mecanismo de reentrada, provocando contrações desordenadas e inefetivas das 

células cardíacas. É o distúrbio do ritmo cardíaco mais frequente nos primeiros dois 

minutos de PCR, no adulto. Evolui, rapidamente, para assistolia, caso não sejam 

estabelecidas medidas de SBV. O único tratamento disponível para o controlo deste 

distúrbio do ritmo cardíaco é a desfibrilação. A principal causa de FV, por norma são as 

síndromes isquémicas miocárdicas instáveis. As Taquicardias Ventriculares podem 

originar PCR e devem ser tratadas como FV. Neste caso, além das síndromes 

isquémicas miocárdicas instáveis, refere-se as miocardiopatias.  A causa mais frequente 

de PCR reversível em adultos é a doença arterial coronária, responsável por mais de 

metade das mortes súbitas e imprevisíveis, ocorrendo geralmente em ambiente extra-

hospitalar (Pazin-Filho, Santos, Castro, Bueno & Schmidt, 2003). 

Em conformidade com o European Resuscitation Council (2011), em 25% das 

situações, o ritmo de paragem é a fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular sem 

pulso e destas 37% das pessoas sobrevivem à data da alta hospitalar, se o ritmo inicial 

for a atividade elétrica sem pulso ou a assistolia apenas 11,5% sobrevive à data da alta.  

Existem várias causas que podem resultar numa PCR. Entre as causas mais frequentes 

estão os traumas, choques e problemas respiratórios (Araújo, Jacquet, Santos, Almeida 

& Nogueira, 2008). Segundo Aehlert (2007), as causas de PCR podem ser agrupadas 

em causas cardíacas e não cardíacas (Quadro 1). 
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Quadro 1. 

Causas cardíacas e não cardíacas de PCR 

Causas cardíacas Causas não cardíacas 

Doença arterial coronária Embolia pulmonar 

Arritmias cardíacas Engasgo e asfixia 

Enfarte Agudo do Miocárdio Ingestão de drogas  

Doença valvular cardíaca Abuso de substâncias 

Miocardite ou miocardiopatia Acidente Vascular Cerebral 

Intervalo QT prolongado Hipercalémia ou hipocalémia 

Doença cardíaca congénita Hiperglicemia ou hipoglicemia 

Tumor intracardíaco Hipotermia 

Síndrome de Wolf-Parkinson-White Hipoxia 

Tamponamento cardíaco Alcoolismo 

 Reações alérgicas 

 Choque elétrico 

Fonte: Adaptado de Aehlert (2007) 

 

Existe um conjunto de eventos que podem desencadear a ocorrência de uma PCR sendo 

estas causas reversíveis se detetadas e tratadas atempadamente e que importa conhecer 

para ajustada intervenção (European Resuscitation Council, 2011), nomeadamente: 

hipóxia; hipovolémia (hipocaliemia, hipercaliemia, hipocalcémia, acidémia e outras 

alterações metabólicas); hipotermia; pneumotórax hipertensivo; tamponamento; tóxicos; 

tromboembolismo.  

 

2.2. Reanimação cardiorrespiratória 

 

2.2.1. Breve resenha histórica 

 

Para se compreender o que é hoje a reanimação cardiorrespiratória é fundamental olhar 

para o percurso histórico que esta possibilidade terapêutica sofreu ao longo dos tempos, 

sendo que a sua história é inseparável da própria evolução das ciências, das artes e do 

conhecimento sobre a fisiologia humana. 

A Reanimação Cardiorrespiratória desenvolveu-se ao longo dos tempos com uma longa 

história de descobertas e erros, sendo provavelmente tão velha como o Homem. A 

reanimação realizada pelo profeta Eliseu ao filho da Mulher sunamita (Miecznikowski 

& Leote, 2006), segundo livro dos Reis, são exemplos da longevidade e da evolução da 

RCR até aos dias de hoje. 
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“E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre 

os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu-se sobre ele; e a carne do menino aqueceu. 

Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para a outra e tornou a subir, e estendeu-se sobre ele, 

então o menino espirrou sete vezes, e abriu os olhos” (Reis 4:34-35, Guimarães, Lane, Flato, Timerman & 

Lopes, 2009, p. 178). 

Segundo os autores O’Donnell, Gibson e Davis (2006) e Mesquita, Junior e Ferreira 

(2015), em 1744 na Royal Society of London fundada em 1660 para a melhoria do 

conhecimento natural, o cirurgião William Tossach fez uma apresentação que despertou 

elevado interesse. Ele relatou a reanimação (renascimento) bem-sucedida de James 

Blair, um mineiro de carvão intoxicado pelo fumo. Nesta reanimação foi executada 

reanimação boca-a-boca, que na época era aplicada por parteiras para reanimar os bebés 

(Cooper, Cooper & Cooper, 2006).  

Em 1740, a Academia de Ciências de Paris, recomenda oficialmente a reanimação boca-

a-boca para vítimas de afogamento (Duin, 1992). Foi durante o Iluminismo, em torno de 

1750, que se verificou um aumento rápido na descoberta científica. Cientistas e 

filósofos questionaram o dogma do passado e chegou-se a acreditar que os seres 

humanos poderiam compreender e controlar seus próprios destinos. Estava finalmente 

preparado o palco para o progresso na área de reanimação (Guimarães et al., 2009). 

Monro, em 1769, apresentou uma sonda para ser introduzida na narina em caso de 

dificuldade na execução do boca-a-boca. Era um tubo de madeira, em que uma 

extremidade seria para ser introduzida na narina, e a outra, para adaptação da boca do 

reanimador ou do fole para ventilar. François Chaussier, em 1789, fabricou estas sondas 

em metal com uma esponja na extremidade para melhorar a selagem da via aérea. Esta 

técnica segundo Pereira (2010), foi pela primeira vez descrita por Avicenna, em 1020, 

no seu livro “O Canon de Medicina”, como sendo um método que tem por objetivo 

facilitar a ventilação. No entanto, a primeira descrição prática conhecida cabe a Andreas 

Vesalius em 1543, realizada em animais. Vesalius pode ser considerado um homem 

muito além do seu tempo, pois tinha observado a interação do sistema 

cardiorrespiratório. Descreveu que, pela insuflação rítmica dos pulmões, evitava-se o 

colapso pulmonar e que, com isso, o coração tornava-se forte e não parava. Descreveu, 

ainda, que tais medidas poderiam salvar vidas (Matsumoto & Carvalho, 2007). 

A entubação endotraqueal é o melhor método de ventilar eficazmente mantendo uma via 

aérea permeável e segura, mas requer muita experiência e treino para a sua execução. 
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Tentativas prolongadas para entubação são prejudiciais, uma vez que a interrupção das 

compressões torácicas durante essas tentativas vai comprometer a perfusão coronária e 

cerebral (INEM, 2011).  

Segundo Lewis, Stubbs e Eisenberg (2013), por volta de 1773, surge outra nova técnica 

de reanimação, tendo sido pela primeira vez utilizado o método de barril. A vítima era 

colocada sobre um barril de vinho e alternadamente rolado em dorsal ou ventral, método 

descrito por Avramidis (2012). Esta técnica foi precursora, em muitos aspetos, de 

técnicas modernas de RCP, essencialmente na tentativa de forçar a ventilação, ainda que 

de forma rudimentar o objetivo era compelir o ar a entrar e a sair dos pulmões. 

Também em Inglaterra em 1774, em resposta aos crescentes números de afogamentos, 

formaram-se grupos para organizar os esforços na reanimação, tendo sido fundada a 

England’s Royal Humane Society, por dois médicos, William Hawes e Thomas Cogan, 

com o objetivo de promover a discussão médica sobre a técnica da reanimação. Esta 

organização, mudou o nome em 1776, para Humane Society e, em 1787, para Royal 

Humane Society of London. Em 1775, esta sociedade defendeu a reanimação boca-a-

boca em recém-nascidos após relatórios do obstetra Benjamin Pugh realizados em 1754. 

Estes relatam episódios de sucessos usando o boca-a-boca e um tubo endotraqueal. 

William Hunter, um obstetra escocês, fez referência ao boca-a-boca como o método 

vulgarmente utilizado para reanimar recém-nascidos. Em 1775, ele e o cirurgião John 

Hunter desenvolveram o fole duplo para a reanimação, um para inspiração e outro para 

expiração, “mau ar” como era designado (Paradis, Halperin, Kern, Wenzel & 

Chamberlain, 2007). 

Em 1783, De Haen descreveu, pela primeira vez, um método de compressão torácica. A 

primeira aplicação moderna das compressões cardíacas externas na reanimação foi 

efetuada no século XVIII por John Hovard (Brunner & Suddarth, 2005). 

No ano de 1803, cientistas russos desenvolveram um conceito de redução do 

metabolismo arrefecendo o corpo sob uma camada de neve e gelo (Herrero, Varon, 

Sternbach & Fromm, 2013). No entanto, deixavam a cabeça de fora, não percebendo na 

época que era fundamental arrefecer o cérebro para reduzir o metabolismo. 

Segundo Guimarães et al. (2009), em 1812 os postos salva-vidas das praias foram 

equipados com um cavalo. Quando uma vítima era resgatada e retirada da água, esta era 

colocada em ventral no dorso do cavalo e faziam-no andar a trote pela praia. Este era 
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um método alternativo à compressão e relaxamento torácico. Este procedimento foi 

banido em 1815 na sequência de queixas feitas pelos cidadãos que defendiam a limpeza 

das praias (Málek, Knor, Michálek & Dvořák. 2010). 

Em 1827, Leroy d'Etiolles descobre o barotrauma provocado pela ventilação 

administrada pelo fole. Demonstrando numa palestra na Academia de Ciências de Paris, 

em 1929, que a com a utilização de foles na ventilação e consequente distensão dos 

pulmões poderia matar um animal (pneumotórax) em poucos segundos (Leveau, 2000). 

Segundo Gay (2006), de forma a evitar esta complicação da ventilação artificial, Leroy 

d'Etiolles defende uma utilização de instrumentos que possibilitem a administração de 

um volume adequado ao tórax da vítima. Para tal usou uma bexiga de porco e criou uma 

válvula de pressão para a construção desse utensilio (insuflador manual). 

No entanto, depois desta apresentação considerada alarmante de Leroy d'Etiolles, as 

técnicas de insuflação forçada (boca-a-boca e ventilação com fole) foram abandonadas e 

suprimidas das recomendações das diversas organizações, sendo substituídas por 

técnicas de manobras externas baseadas no princípio de ventilação forçada que 

perduraram durante muitos anos (Leveau, 2000). 

Segundo Gay (2006), a primeira descrição de um ventilador mecânico de pressão 

negativa era de um ventilador de corpo inteiro. Este "ventilador de tanque" foi descrito 

pela primeira vez pelo médico escocês John Dalziel em 1838. Consistia numa caixa 

hermética, onde era colocada a pessoa em posição sentada, ficando a cabeça de fora, 

possuindo um selo (vedante) junto aos ombros e pescoço. A pressão negativa era gerada 

através de uma bomba de ar manual. Ao longo do século XIX e na primeira metade do 

século XX, o ventilador de pressão negativa foi o dispositivo predominante, utilizado 

para fornecer assistência ventilatória (Corrado, Gorini, Villella & De Paola, 1996; 

Kacmarek, 2011). 

Durante o século XIX, alguns autores desenvolveram métodos que já apresentavam 

algumas considerações básicas dos princípios anatómicos e fisiológicos. Envolviam 

várias manipulações planeadas com a finalidade de produzirem movimentos alternados 

de inspiração e expiração. Em 1856, Marshall Hall desafiou a sabedoria convencional 

da época, defendendo que se estava a perder tempo precioso no transporte da vítima; a 

restauração do calor sem algum tipo de ventilação era prejudicial, o “ar fresco” era 

benéfico; se a vítima fosse colocada em decúbito dorsal, a sua língua ocluía as vias 
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aéreas. Como continuava a ser dada pouca importância à ventilação com pressão 

positiva, Marshall Hall desenvolve um método de alternância da posição do corpo na 

tentativa de o promover a ventilação. Este método consistia em colocar a vítima em 

decúbito ventral e rolá-la lateralmente 16 vezes por minuto, sendo aplicada pressão no 

dorso alternadamente de forma a promover a expiração. Com esta técnica foram 

alcançados volumes Tidal de 300 ml a 500 ml, tendo a técnica sido adotada pela Royal 

Humane Society. Esta técnica foi modificada em 1861 por Silvester, com compressão 

do tórax em decúbito dorsal alternando com elevação dos membros superiores 

(Guimarães et al. 2009). 

Foi em 1891, segundo Abhilash e Namboodiri, (2014), que Friedrich Maass realizou a 

primeira reanimação documentada e bem-sucedida com recurso a compressões torácicas 

externas em humanos.  

Eisenberg (1997) descreve os procedimentos de então: 

Coloca-se do lado esquerdo do doente de frente para a cabeça e pressionar profundamente na 

região do coração com movimentos fortes (...) a frequência de compressão é de 120 ou mais por 

minuto. A eficácia traduz-se em pulso carotídeo produzido artificialmente e a constrição das 

pupilas (p.113).  

Em 1960, Kouwenhoven, Knickerbocker e Jude descreverem a técnica de compressão 

cardíaca fechada na região anterior do tórax e provam que esta técnica produz pulso 

arterial, tornou-se no método padrão para o tratamento da paragem cardíaca (Handley & 

Swain, 1994; Bonito, 2000). No mesmo ano, a respiração de resgate (boca-a-boca) foi 

adotada pela Academia Nacional de Ciência, Sociedade Americana de Anestesistas, 

Sociedade Médica do estado de Nova York e Cruz Vermelha Americana, como o 

método preferido de reanimação. A Cruz Vermelha Americana começou uma campanha 

agressiva de educação para toda a sociedade americana. Um instrutor voluntário de 

Cruz Vermelha Americana, chamado Roger Mehalek introduziu um manequim de 

plástico criado por ele, que possibilitava treinar a ventilação. Na década de 1960 este 

treino foi ministrado a pessoal salva-vidas, através da realização de reanimação boca-a-

boca na água, usando boias de salvamento, pranchas, barcos e canoas como suportes de 

flotação (Guimarães et al., 2009). De acordo com estes autores, ainda em 1960, as 

compressões cardíacas e a respiração boca-a-boca foram combinadas dando forma à 

RCP, similar à que hoje é praticada. Ao longo dos tempos foram realizadas pequenas 
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modificações em busca de uma técnica correta, ficando, no entanto, este ano conhecido 

como o ano em que nasceu a reanimação cardiorrespiratória moderna.  

Subsequentemente, em 1979, surge o primeiro desfibrilhador automático externo, 

portátil, inventado por Diack, que possuía um elétrodo faríngeo para deteção da 

respiração, evitando a desfibrilhação com respiração presente e elétrodos para 

administrar o choque. Este continha um algoritmo simples para detetar ritmos anormais 

e administrar automaticamente o choque de desfibrilação (Cooper et al.,, 2006). 

O desenvolvimento de procedimentos em suporte básico de vida (SBV) pediátrico 

desencadeou a realização de uma conferência especial em 1983 e organizada pela AHA 

em colaboração com a Academia Americana de Pediatria (AAP). Esta conferência 

desenrolou-se tendo como tema central a reanimação pediátrica, com o objetivo de 

debater a RCP e orientações de cuidados cardiovasculares de emergência em pediatria e 

neonatologia. Desde então, várias diretrizes foram produzidas e revistas até aos dias de 

hoje (Al-Turkistani, 2014). 

A Quinta Conferência de Reanimação Cardiopulmonar e Cuidados em Emergências 

Cardiovasculares realizou-se em Dallas, nos Estados Unidos, em fevereiro de 1992. 

Mais de 25% dos delegados não vinham dos Estados Unidos, representando mais de 25 

países e 53 organizações internacionais. Foi um momento ideal para a discussão de 

temas de importância internacional, dando seguimento à cooperação já alcançada na 

primeira reunião de Utstein. A Conferência enfocou três temas: i) necessidade de apoio 

internacional para os países desenvolverem os Cuidados em Emergências 

Cardiovasculares: ii) implementação de uma infraestrutura permanente para cooperação 

internacional; iii) a necessidade de elaborar diretrizes internacionais comuns e a 

realização de uma conferência internacional de RCP e Cuidados em Emergências 

Cardiovasculares (Timerman, Gonzalez, Mesquita, Marques, Ramires, Quilici & 

Timerman, 2006). 

A referida Conferência recomendou que as organizações deveriam sincronizar a revisão 

das diretrizes. Deveriam criar grupos de trabalho internacionais, com os principais 

especialistas de todo o mundo, nas suas respetivas áreas de atuação. Estes grupos, 

através de revisões da literatura internacional, baseada na partilha científica e 

experiências efetuadas, fariam sugestões para as modificações nas diretrizes. As 

modificações propostas, conjuntamente com o suporte científico que as gerou, seriam 

oferecidas como evidências para as organizações internacionais para as suas reuniões e 
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resoluções. As modificações propostas seriam examinadas por estas organizações e se a 

ciência fosse incontestável, poderiam ser adotadas com ou sem alterações, tendo em 

conta as necessidades e realidades locais (Timerman et al., 2006). 

Em 1992, foi criada a Aliança Internacional dos Comités de Reanimação (International 

Liaison Comite on Resuscitation - ILCOR) na tentativa de, entre outros objetivos, 

garantir um fórum de discussão entre os comités de reanimação do mundo para criar 

diretrizes para o atendimento cardiovascular de emergência (Timerman et al., 2006). 

Para a concretização dos objetivos, a ILCOR, foi constituindo um fórum para a ligação 

entre as principais organizações de reanimação de todo o mundo, facilitando a partilha 

de dados, experiências, o debate, discussão e cooperação, permitindo atualizações 

científicas universais de RCP e Cuidados em Emergências Cardiovasculares, aplicadas 

por profissionais e leigos em todo o mundo, em ambiente pré e intra-hospitalar (ILCOR, 

2017). 

Inicia-se, assim, uma tendência em que uma equipa de especialistas revê as diretrizes de 

SBV e Suporte Avançado de Vida (SAV). Pela primeira vez, as recomendações foram 

delineadas de acordo com as evidências científicas, desde procedimentos baseados em 

evidências até procedimentos baseados na pesquisa de suporte. Foram adotadas várias 

modificações no SBV e SAV e no seu ensino. É introduzida a “cadeia de 

sobrevivência”, com o conceito de acesso precoce aos serviços de emergência, RCP 

precoce, desfibrilhação precoce e cuidados avançados iniciais. O SBV foi considerado 

uma componente essencial para a reversão da PCR. Outras inovações significativas da 

quinta conferência incluíram informações sobre a transmissão de doenças infeciosas nos 

procedimentos de reanimação e um módulo de formação sobre desfibriladores 

automatizados para cursos SAV. 

Foram, ainda, estabelecidas diretrizes éticas para manter ou interromper a RCP e em 

que circunstâncias. O ensino do SAV foi reorientado para um formato mais suave, com 

arritmia, reconhecimento e tratamento protocolos ensinados e testados separadamente 

(Bartley & McDowell, 2002). 

Os desfibriladores automáticos externos, descritos pela primeira vez em 1979, são 

recomendados pela AHA em 1995. Sugeridos também programas de Desfibrilhador 

Automático Externo (DAE) com o objetivo de melhorar a taxa de sobrevida da paragem 
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cardíaca súbita no adulto em ambiente extra-hospitalar (Haskell, Kenney, Patel, 

Sanddal, Altenhofen, Sanddal & Atkins, 2007).  

Em 1997 é publicada uma recomendação do grupo de SAV da ILCOR, contendo o 

algoritmo de SAV muito próximo daquilo que se mantém até aos dias de hoje e ainda 

sobre SBV, desfibrilhação e circunstâncias especiais da PCR. Em 1999 foi nomeada a 

primeira equipa de peritos sobre primeiros socorros e tem lugar a primeira conferência 

internacional sobre diretrizes para RCP e cuidados cardiovasculares de emergência 

(CCE) (Thompson, 2017). 

A primeira conferência internacional, reunida especificamente para produzir diretrizes 

internacionais sobre reanimação, surge no ano 2000, e tem como resultado as primeiras 

guidelines internacionais. Estas resultaram de uma revisão das recomendações 

anteriores para RCP e CCE, publicadas pela AHA nos anos de 1974, 1980, 1986 e 1992. 

Recomendações similares publicadas pelo Conselho Europeu de Reanimação nos anos 

de 1992, 1996 e 1998.  

Tiveram assento nesta conferência: 

 American Heart Association 

 Australian Resuscitation Council 

 European Resuscitation Council 

 Heart and Stroke Foundation of Canada 

 New Zealand Resuscitation Council 

 Resuscitation Councils of Latin America 

 Resuscitation Councils of Southern Africa 

Estas guidelines versaram sobre as etapas: o planeamento, a coordenação e a 

implementação. Os membros da conferência procuraram e alcançaram o envolvimento 

ativo de peritos e conselhos, fora dos Estados Unidos, procurando o Consenso 

Internacional sobre Ciência nesta matéria. 

Surge a recomendação de alteração na relação compressões/ventilações que era de cinco 

compressões para uma ventilação, passando para quinze compressões para duas 

ventilações (AHA, 2010). 
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O Consenso Internacional sobre RCP e CCE dá origem às Guidelines de 2005. Nestas 

diretrizes surgem recomendações que valorizam a importância das compressões, 

alterando a relação compressões ventilações, que passa a ser trinta para duas, bem 

como, mudanças no uso do DAE e RCP pediátrico. 

A ILCOR compilou as Guidelines de 2010, celebrando o 50º aniversário da RCP, com 

especial atenção à otimização no SBV. 

A cada cinco anos, o ILCOR divulga diretrizes para o atendimento cardiovascular de 

emergência, onde se encontram as orientações sobre as intervenções em situação de 

PCR. Essas diretrizes são construídas sobre uma profunda análise das evidências de 

trabalhos publicados na área, na tentativa de melhorar os índices de sobrevida das 

pessoas acometidas por esse evento (Timerman et al., 2006).  

As últimas diretrizes sobre RCP foram divulgadas em 2015, após longos estudos 

realizados em todo mundo e analisados pelo ILCOR. Atualmente, este é constituído 

pela American Heart Association, European Resuscitation, Council, Heart and Stroke 

Foundation of Canada, Australian Resuscitation Council, New Zealand Resuscitation 

Council, Resuscitation Council of Southern Africa, Inter American Heart Foundation e 

Resuscitation Council of Asia.  

No nosso país, as guidelines em vigor são recomendadas pelo Conselho Português de 

Reanimação (CPR) que é membro do ERC que, por sua vez, é membro do ILCOR. 

As guidelines têm por finalidade seguir as indicações científicas neste âmbito, 

simplificar a RCP para que suas etapas sejam facilmente lembradas no contexto real, e 

assim possam ser aplicadas com eficiência. Este processo está em constante estudo, 

sempre evoluindo e sendo aprimorado (Lane, 2007). 

Como podemos constatar, ao longo dos tempos muitos foram os avanços e recuos para 

chegar às recomendações atuais para a reanimação de uma forma geral. 

 

2.2.2. Cadeia de sobrevivência 

 

Em 1991, A Sociedade Americana de Cardiologia introduziu a “cadeia de 

sobrevivência”, sendo esta uma metáfora que representa a sequência de eventos que 

devem idealmente ocorrer para aperfeiçoar as taxas de sucesso da RCR da PCR em 
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adultos. Os elos da cadeia compreendem o acesso precoce, reanimação precoce, 

desfibrilação precoce, nos doentes que necessitam, e acesso precoce ao sistema de SAV 

(Talo, Júnior, Guimarães, Lopes & Lopes, 2012). 

A sequência de determinadas atitudes promove claramente a melhoria de resultados no 

socorro às vítimas de PCR, o que, segundo o INEM (2011, p. 19), implica: 

- Reconhecer a situação de emergência e pedir ajuda, acionando de imediato o sistema de 

emergência médica – Prevenir a PCR.  

- Iniciar de imediato manobras de SBV – Ganhar tempo. 

- Aceder à desfibrilhação tão precocemente quanto possível, quando indicado – Repor a 

atividade cardíaca.  

Cuidados pós-reanimação – Restaurar a qualidade de vida. 

 Como preconizado pelo mesmo organismo, acima citado, os referidos procedimentos 

sucedem-se de maneira encadeada, constituindo, assim, uma cadeia de ações em que 

cada elo articula o procedimento anterior com o seguinte. Deste modo, emerge o 

conceito de cadeia de sobrevivência, que é constituída por quatro elos ou ações, nos 

quais o funcionamento ajustado de cada elo e a articulação eficaz entre os vários elos se 

assume como primordial para que o resultado final seja uma vida salva.  

A cadeia de sobrevivência possui unicamente a força que tiver o seu elo mais fraco, o 

que implica, preferencialmente, que todos os elos sejam equitativamente 

fortes/resistentes. Os quatro elos da cadeia de sobrevivência são: (i) reconhecimento da 

situação de emergência e acesso precoce aos serviços de emergência; (ii) SBV precoce e 

de qualidade; (iii) desfibrilhação precoce; (iv) SAV precoce/cuidados pós-reanimação 

(INEM, 2011, p. 19), como está representado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Cadeia da Sobrevivência.  

Fonte: Adaptado de INEM (2017, p.5). 
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No que se refere ao primeiro elo, Ligar 112 - Reconhecimento Precoce – corresponde a 

chamar os serviços de emergência, previamente à eventual ocorrência de uma PCR, 

aumentando a probabilidade de sobrevivência da vítima. O rápido reconhecimento de 

uma PCR assume-se como um fator basilar para a ativação dos serviços de emergência 

e, neste último caso, para o rápido início de manobras de SBV (INEM, 2017).  

No segundo elo - Reanimar - SBV precoce, preconiza-se que, no intervalo de tempo que 

decorre entre a ativação e a chegada dos serviços de emergência ao local da ocorrência, 

a execução de manobras de SBV assume uma importância fundamental. O 

reconhecimento da PCR refere-se a uma situação em que a vítima está não reativa e não 

respira normalmente, devendo ser iniciadas imediatamente as manobras de reanimação, 

logo após ter sido efetuada a chamada para os serviços de emergência. O SBV consiste 

em duas ações principais: compressões torácicas e insuflações. O início imediato de 

manobras de SBV pode, pelo menos, duplicar as hipóteses de sobrevivência da vítima 

(INEM, 2017). O reanimador, perante um evento de PCR, deve iniciar de imediato as 

manobras de SBV, enquanto aguarda a chegada dos serviços de emergência. Todavia, 

sem treino em reanimação, quem assiste a vítima deve realizar compressões torácicas 

contínuas, instruído pelo CODU. Na maior parte dos casos o SBV não irá recuperar a 

função cardíaca, mas, se bem realizado, prevenirá lesões de órgãos vitais e aumentará a 

probabilidade de sucesso dos elos seguintes (INEM, 2017). 

Terceiro elo - Desfibrilhar - Desfibrilhação precoce - na maioria dos casos de PCR o 

coração para em resultado de uma perturbação do ritmo, denominada de fibrilhação 

ventricular (FV), cujo único tratamento eficaz é a administração de um choque elétrico 

(desfibrilhação). Cada minuto de atraso na desfibrilhação reduz a probabilidade de 

sobrevivência entre 10 a 12%, sendo que nos casos em que o SBV é realizado o declínio 

da taxa de sobrevivência é mais gradual (3-4%) (INEM, 2017). 

No quarto elo - Estabilizar - SAV precoce e cuidados pós-reanimação, tem lugar o SAV 

com recurso à abordagem diferenciada da via aérea, utilização de fármacos e correção 

das causas prováveis de PCR, estas ações são fundamentais após a abordagem inicial da 

PCR (INEM, 2017). De acordo com Valente e Catarino (2012), o SAV recorre a 

técnicas avançadas de permeabilização da via aérea e tratamentos para que se possam 

reverter as causas de paragem, tendo lugar os cuidados pós-reanimação. Depois de 

realizada a reanimação com sucesso, os profissionais de saúde podem dilatar as 

probabilidades de sucesso com técnicas diferenciadas e conhecimentos avançados. 
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Segundo as Guidelines de 2015 da AHA, recomendam o uso de cadeias de 

sobrevivência diferentes que identifiquem as diferentes vias de cuidados aos doentes 

vítimas de PCR no intra-hospitalar ou no ambiente extra-hospitalar.  

No que se refere ao intra-hospitalar, a cadeia consiste em cinco passos-chave 

interrelacionados (cf. Figura 2). Seguindo esses passos, a vítima tem mais hipóteses de 

sobreviver, nomeadamente: vigilância e prevenção, reconhecimento e acionamento do 

serviço médico de emergência, SBV imediato de alta qualidade, rápida desfibrilhação e 

SAV e cuidados pós-PCR. O tempo, nesse tipo de doentes, é crítico, um passo ineficaz 

ou ausente na cadeia de sobrevivência pode reduzir a hipótese de um desfecho positivo 

(AHA, 2015). 

 

 

 

Figura 2. Cadeia da Sobrevivência Intra-Hospitalar  

Fonte: Adaptado de, Destaques da American Heart Association, 2015. 

 

2.2.3. Reanimação cardiorrespiratória intra-hospitalar 

 
 

De acordo com o European Resuscitation Council (2010), tendo por base os números 

do American Heart Association, a PCR intra-hospitalar ronda os 1-5 por cada 1000 

internamentos, sendo a sobrevida a uma PCR intra-hospitalar de 17,6%, em todos os 

ritmos. 

A RCR consiste numa série de condutas realizadas pelo reanimador, no intuito de 

recuperar vítimas de PCR. Essas condutas incluem compressões torácicas e ventilação, 

com a finalidade de promover a circulação e oxigenação sanguínea, para fornecer o 
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oxigénio necessário ao funcionamento dos órgãos e tecidos de todo o organismo e, 

assim, restabelecer a sua função (Barbosa, Bezerra, Lacerda, Assis & Medeiros, 2015). 

Para Santos e Rodrigues (2011), a PCR corresponde à cessação da atividade mecânica 

cardíaca e respiratória, seguida de colapso hemodinâmico, constituindo-se uma situação 

de grave ameaça à vida, o que torna necessário o uso de manobras de RCR. Várias 

definições são encontradas na literatura, mas todos os autores corroboram que se trata 

de uma situação limite entre a vida e a morte. O reconhecimento da PCR baseia-se na 

tríade: perda abrupta da consciência, ausência da respiração e ausência de sinais de 

circulação (Cristina et al., 2008). 

As situações de emergência surgem inesperadamente, exigindo atuação rápida, objetiva 

e eficaz. O SBV é fundamental para salvar vidas e prevenir sequelas, pode ser iniciado 

dentro e fora do ambiente hospitalar, realizado por leigos ou profissionais devidamente 

capacitados e treinados.  

A PCR é tida como uma condição clínica muito importante, necessitando de uma 

intervenção rápida, adequada, coordenada e padronizada, para que se alcance o sucesso 

na sua reversão. Consiste, assim, numa situação de emergência que pode ocorrer fora do 

ambiente hospitalar - PCR extra-hospitalar - ou em qualquer setor hospitalar - PCR 

intra-hospitalar. Uma PCR é classificada como intra-hospitalar se suceder em doentes 

internados que apresentem pulsação no momento da admissão (Lane, 2007). 

A intervenção na PCR é realizada em várias etapas, desde o reconhecimento dos sinais 

de paragem até à realização das manobras mais avançadas, o que requer da equipa 

concentração nos críticos 30 minutos pré e pós-reanimação. A rapidez das intervenções 

adotadas em casos de PCR e o êxito na RCR dependem da agilidade e eficácia com que 

se ativa a cadeia de sobrevida, constituída pelo reconhecimento dessa situação e pelo 

desencadeamento do sistema de emergência disponível na aplicação do SBV, 

desfibrilação precoce e SAV (Araújo, Silva, Marinelli, Posso & Almeida, 2012). 

Os resultados referentes à sobrevivência de PCR intra-hospitalar, por norma, são usados 

para as auditorias clínicas, avaliar o desempenho dos profissionais e determinar se 

novas técnicas de ressuscitação são eficazes. O aumento das taxas de sobrevivência está 

dependente de uma rigorosa investigação acerca da eficácia de intervenções críticas que 

são feitas durante o SBV e o SAV (Nancer & Barbieri, 2015). 
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De acordo com Silva, Silva, Silva e Amaral (2016), o cenário de ocorrência da PCR 

pode interferir na sobrevida dos doentes. Se a PCR ocorre no intra-hospitalar, é 

esperado que o início da RCR seja mais rápido e que o doente recupere a circulação 

espontânea (Sandroni, Ferro, Santangelo, Tortora, Mistura, Cavallaro et al., 2004).  

Para os profissionais de saúde, o treino em RCR é de extrema importância para garantir 

o rápido diagnóstico e o início imediato das manobras adequadas, bem como a 

disponibilidade e funcionalidade dos equipamentos de ressuscitação, os quais devem 

sempre estar preparados para uma utilização imediata, de modo a não interferir no 

sucesso da RCR (Mozaffarian, Benjamin, Go, Arnett, Blaha et al., 2016).  

Em geral, os profissionais da equipa de enfermagem são os primeiros a presenciar uma 

vítima em PCR no hospital. Assim, estes profissionais necessitam ter o conhecimento 

técnico atualizado e as habilidades práticas desenvolvidas para contribuírem de forma 

mais efetiva nas manobras de RCR. Assim, uma equipa multiprofissional tem que 

proporcionar à vítima de PCR, uma qualidade de assistência, para a qual o enfermeiro é 

imprescindível (AHA, 2010). 

Tendo-se em consideração que, na maioria das vezes, o enfermeiro é o membro da 

equipa que primeiro se depara com a situação de PCR, este necessita ter conhecimentos 

sobre a atitude mais correta em situações de emergência que requerem uma tomada de 

decisões rápidas geradas a partir de seu julgamento e avaliação de prioridades 

(Mozaffarian et al., 2016). 

O enfermeiro tem de estar preparado para concentrar esforços e atuar nos 

acontecimentos que precedem uma PCR, a sua identificação precoce, o seu atendimento 

e os cuidados de reanimação e pós-reanimação (Chellel, 2000). A referida autora 

ressalta a importância do enfermeiro oferecer os primeiros atendimentos (SBV), bem 

como no momento da vinda da equipa médica, descrever o quadro do doente de acordo 

com a sua avaliação até o momento. Os enfermeiros, durante uma PCR, têm, em 

primeiro lugar, a responsabilidade de realizar o SBV para manter a circulação dos 

principais órgãos vitais e, em segundo lugar, ajudar no SAV, cujo objetivo é tratar e 

reverter a PCR (Chellel, 2000). 

Sublinha-se a necessidade de atualização dos enfermeiros sobre procedimentos de 

reanimação, assentes nas diretrizes recomendadas de RCR, visto que, para uma atuação 

eficaz e segura, entre outros fatores, é necessário conhecimento adequado e atualizado 
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por parte dos enfermeiros (Almeida, Araújo, Dalri & Araújo, 2011; Cunha, Toneto, & 

Pereira, 2013; Silva & Machado, 2013; Menezes & Rocha, 2014; Kochhan, Treviso, 

Siqueira & Riegel, 2015; Pereira, Pinheiro, Bezerra, Bezerra, Bezerra, Abreu & Vieira, 

2015). Também se considera importante o incentivo da educação contínua para estes 

profissionais de saúde, pelo facto de serem os que permanecem 24 horas na assistência 

aos doentes (Almeida et al., 2011; Cunha et al., 2013; Kochhan et al., 2015; Menezes & 

Rocha, 2014). 

O treino e cursos de reciclagem frequentes são, provavelmente, a base para melhorar o 

desempenho da reanimação (AHA, 2010). 

A RCR consiste na execução de intervenções para restabelecer o ritmo cardíaco de uma 

pessoa em PCR. A RCR não se esgota com o restabelecimento da circulação 

espontânea, mas implica um enorme esforço para manter a função de todos os órgãos 

vitais (Terzi, 2012).  

Na reanimação intra-hospitalar (cf. Figura 3), a divisão entre SBV e SAV é arbitrária, 

na medida em que se trata de um processo contínuo de intervenções coordenadas.  

  



Fatores Relacionados com o Conhecimento dos Enfermeiros em Reanimação 

Cardiorrespiratória em Adultos de um Centro Hospitalar 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Figura 3. Algoritmo de Reanimação Intra-Hospitalar 

Fonte: Adaptado de European Resuscitation Council (2015) 

  

No intra-hospitalar pressupõe-se que a PCR seja reconhecida imediatamente, que o 

pedido de ajuda seja realizado seguindo o algoritmo da instituição e que as manobras de 

SBV sejam iniciadas o mais precocemente possível, com os adjuvantes da via aérea que 

estejam indicados e com acesso à desfibrilhação em menos de 3 minutos. Para tal, é 

importante que todas as áreas clínicas tenham acesso ao equipamento e fármacos para 

reanimação (European Ressuscitation Council, 2015). 

O European Resuscitation Council (2015) recomenda as seguintes diretrizes para 

atuação numa reanimação intra-hospitalar:  

 Um profissional deve iniciar a reanimação enquanto os outros ativam a equipa de 

emergência interna e trazem o equipamento para junto da pessoa;  

 Devem fazer-se 30 compressões seguidas de duas ventilações;  

Doente em colapso 

Grita por ajuda e avalia o doente 

Sinais de vida  Não 

Contactar com a equipa de emergência interna 

RCP 302 com oxigénio e adjuvantes 

da via aérea 

Monitorizar com 

monitor/desfibrilhador 

 

SAV com equipa de emergência médica 

Sim 

Com abordagem ABCDE 

Oxigénio, monitorização 

Contactar equipa de emergência interna 

 

Continuação com os cuidados da equipa de 

emergência médica 
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 Deve assegurar-se que as compressões são de elevada qualidade, minimizando as 

interrupções; 

 Tendo em conta que manter as compressões com elevada qualidade por muito tempo se 

torna num processo extenuante, os reanimadores devem trocar de função cada dois 

minutos com o mínimo de interrupções nas compressões;  

 Deve ser mantida a permeabilidade da via aérea e ser utilizado para ventilar o 

equipamento disponível mais apropriado.  

Na RCR o SBV assume um papel privilegiado e deve ser executado com a máxima 

qualidade e eficiência possível, tendo em conta dois elementos essenciais: as 

compressões torácicas que mantêm o fluxo de sangue para o coração, cérebro e outros 

órgãos vitais e as ventilações que mantêm alguma oxigenação (INEM, 2012). O 

European Resuscitation Council (2015) atribui cada vez mais maior importância às 

compressões torácicas, evitando-se ou reduzindo-se as pausas. 

 

2.2.4. Suporte básico de vida e suporte avançado de vida  

 

Desde 1993 que compete ao ILCOR, através dos seus grupos de trabalho, desenvolver 

estudos sobre várias áreas da reanimação, entre as quais o SBV, de modo a emitir 

recomendações periódicas baseadas na evidência, que alterem as guidelines até então 

em vigor e, deste modo, contribuir para o alcance de maiores taxas de sobrevivência nos 

doentes vítimas de PCR (Bhanji, Finn, Lockey, Monsieurs, Frengley, Taku et al., 2015; 

Hazinski, Nolan, Billi, Böttiger, Bossaert, Caen & Zideman, 2010). 

A partir de 2000, essas recomendações têm sido publicadas a cada cinco anos, dando 

tempo para os grupos de trabalho realizarem investigação (Monsieurs, Nolan, Bossaert, 

Greif, Maconochie, Nikolaou & Zideman, 2015). Atualmente, as guidelines em vigor foram 

publicadas em Dallas em fevereiro de 2015 e resultaram dos estudos que decorreram 

desde o ano 2010, sobre a aplicação das guidelines então recomendadas (Perkins, 

Handley, Koster, Castrén, Smyth, Olasveengen et al., 2015). 

Segundo o INEM (2012, p. 9), o SBV consiste num  

conjunto de procedimentos bem definidos e com metodologias padronizadas, que tem como 

objetivo reconhecer as situações de perigo de vida iminente, saber como e quando pedir ajuda e 

saber iniciar de imediato, sem recurso a qualquer dispositivo, manobras que contribuam para a 

preservação da ventilação e da circulação de modo a manter a vítima viável até que possa ser 

instituído o tratamento médico adequado e, eventualmente, se restabeleça o normal 

funcionamento respiratório e cardíaco.  
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O seu objetivo consiste em ganhar tempo, assegurando parte das funções vitais até à 

chegada do SAV. Contudo, em alguns casos nos quais a falência respiratória tenha sido 

a causa primária da paragem cardiorrespiratória, o SBV poderá reverter a causa e 

conseguir uma recuperação total (INEM, 2012). 

O SBV abrange as seguintes etapas: avaliação inicial; manutenção de via aérea 

permeável; compressões torácicas e ventilação com ar expirado. A sequência de 

procedimentos, depois da avaliação inicial, segue as etapas ABC, cujas iniciais 

correspondem aos termos ingleses Airway, Breathing e Circulation: A - Via Aérea 

(Airway); B - Ventilação (Breathing); C - Circulação (Circulation) (INEM, 2011, p. 

26). 

As ações de SBV abrangem a identificação rápida dos sinais clínicos de PCR, 

acionamento da equipa de emergência, realização de compressões torácicas eficazes 

seguidas de abertura de vias aéreas e ventilação e, por fim, a desfibrilhação precoce. Por 

sua vez, as manobras de SAV incluem, além das acima descritas, a monitorização 

cardíaca, o uso de dispositivos invasivos para abertura de vias aéreas, administração de 

fármacos e o tratamento das causas reversíveis da PCR (Hazinski et al., 2010). 

O SAV consiste num conjunto de intervenções adicionais que se justificam em PCR em 

eventos especiais e, de acordo com o European Resuscitation Council (2011), as 

intervenções que contribuem seguramente para salvar a vida das vítimas em PCR são o 

SBV, a desfibrilhação precoce (nos ritmos de paragem de fibrilação ventricular e 

taquicardia ventricular) e a administração de adrenalina, pois aumenta a probabilidade 

de retorno espontâneo da circulação, não havendo nenhuma outra prova de que qualquer 

outro medicamento ou intervenção avançada melhore a sobrevida das vítimas de PCR. 

Assim, embora outros medicamentos e intervenções façam parte do algoritmo do SAV 

têm importância secundária à desfibrilhação precoce e às compressões torácicas 

ininterruptas e de elevada qualidade. 

O SAV, efetuado por equipas médicas diferenciadas, requer a utilização de fármacos, 

ventilação por entubação traqueal, monitorização cardíaca e desfibrilhação elétrica 

(INEM, 2011). 

Por mais avançados que sejam os recursos disponíveis para o atendimento da PCR, o 

SBV é crucial para a manutenção da perfusão e da oxigenação cerebral e coronária, 

sobre a qual a viabilidade clínica do doente se mantém. O SAV compreende a utilização 
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de procedimentos terapêuticos, como o uso de terapêutica, abordagem invasiva de via 

aérea e monitoração cardíaca. Algumas dessas atitudes são de autonomia e aplicação 

exclusiva do profissional de saúde, como a intubação traqueal, a desfibrilação elétrica 

com aparelho não automatizado e a prescrição de medicamentos intravenosos (Ladeira, 

2013). 

No SAV, a identificação do ritmo cardíaco é realizada pelo desfibrilador/monitor 

cardíaco, cabendo ao profissional de saúde a interpretação do ritmo encontrado. Com a 

identificação do ritmo cardíaco, é possível dividir a PCR em duas modalidades: PCR 

em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso (FV/TV) e PCR não 

FV/TV (atividade elétrica sem pulso e assistolia) (Ladeira, 2013), como representado na 

Figura 4. 

A realização de manobras executadas quer no SBV como as de SAV requer uma equipa 

bem treinada, pois a PCR exige ações rápidas e eficazes, assim sendo melhor 

executadas em equipa do que individualmente (Marques, Fonseca & Rocha, 2013).  

Os cursos de SBV e SAV são ministrados aos profissionais de saúde sob a permissão e 

supervisão da AHA e pelo Conselho Português de Reanimação (CPR). Eles propiciam 

conhecimento com tecnologia adequada e certificação da atuação dos profissionais. 

Fornecem a padronização das condutas na RCR, favorecendo, assim, a adoção de uma 

linguagem única por parte dos profissionais de saúde para executar as manobras de RCP 

com eficácia (Bellan Araújo & Araújo, 2010). 
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 Figura 4. SAV   

 Fonte: Adaptado de European Resuscitation Council (2015) 
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2.3. Papel do enfermeiro especialista na pessoa em situação crítica 

 

Os cuidados de saúde à pessoa em situação crítica, cuja vida está em risco por falência 

ou ameaça de falência de funções vitais, exigem da equipa multidisciplinar uma rápida e 

adequada intervenção de forma a garantir a sua reversão, estabilização e tratamento, 

prevenindo complicações, limitando incapacidades, tendo em vista a recuperação total 

(Moreira, 2015). 

Neves e Pacheco (2004) referem que a utilização de todos os meios disponíveis no 

tratamento de uma pessoa doente é um dever dos profissionais de saúde, sempre que 

haja alguma esperança de recuperação da saúde ou estabilização da doença. Com efeito, 

médicos e enfermeiros têm por obrigação profissional e moral dar o seu contributo e 

utilizar todos os conhecimentos técnicos possíveis para salvar uma vida. 

O Regulamento do Exercício Profissional dos Enfermeiros (REPE), define enfermagem 

como a profissão, na área da saúde que tem como objetivo prestar cuidados de 

enfermagem ao ser humano, são ou doente, ao longo do ciclo vital, e aos grupos sociais 

em que ele está integrado, de forma a manter, melhorar e recuperar a saúde, ajudando-os 

a atingir a sua máxima capacidade funcional tão rapidamente quanto possível (Decreto-

Lei nº 161/96, de 04 de setembro).  

O enfermeiro especialista é aquele que reúne características e competências que o fazem 

diferenciar no seio de uma equipa, nomeadamente a capacidade de observação, de 

avaliação, e previsão de complicações, mas ao mesmo tempo, liderar e coordenar 

intervenções que têm de ser precisas e concisas para a resolução de problemas. O REPE 

refere que o enfermeiro especialista é aquele “...a quem foi atribuído um título 

profissional que lhe reconhece competências científica, técnica e humana para prestar, 

além de cuidados de enfermagem gerais, cuidados de enfermagem especializados na 

área da sua especialidade” (Decreto-Lei nº 161/96, de 04 de setembro, p.2960).   

Segundo o Regulamento das Competências Específicas do Enfermeiro Especialista em 

Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica, estes cuidados de enfermagem são 

dirigidos à pessoa em situação crítica uma vez que, a vida está ameaçada por falência de 

uma ou mais funções vitais e que a sua sobrevivência depende de meios avançados de 

vigilância, monitorização e terapêutica.  
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A complexidade da situação e as respostas face à pessoa em situação crítica, requer do 

enfermeiro especialista a mobilização de conhecimentos e habilidades para responder 

em tempo útil e de forma holística.  

Neste regulamento são definidas as três principais competências do enfermeiro 

especialista na pessoa em situação crítica, entre elas, a de cuidar da pessoa a vivenciar 

processos complexos de doença crítica e/ou falência orgânica, sendo esta competência a 

que mais se enquadra neste estudo de investigação sendo um dos critérios de avaliação 

desta unidade de competência demonstrar conhecimentos e habilidades em SAV 

(Regulamento nº 124/2011, de 18 fevereiro). 

Assim, cuidados de enfermagem à pessoa em situação crítica são cuidados altamente 

qualificados que se prestam de forma contínua à pessoa com uma ou mais funções vitais 

em risco imediato, dando resposta às suas necessidades e permite manter as funções 

básicas de vida. Estes cuidados de enfermagem exigem observação, colheita e procura 

contínua, com o objetivo de conhecer continuamente a situação da pessoa alvo de 

cuidados, prevenindo e detetando precocemente complicações (Regulamento nº 

124/2011, de 18 fevereiro). 

Segundo o Estatuto da Ordem dos Enfermeiros (Lei nº 156/2015, de 16 de setembro), é 

possível verificar no artigo nº 97, que é dever dos enfermeiros “…exercer a profissão 

com os adequados conhecimentos científicos e técnicos, com respeito pela vida, pela 

dignidade humana e pela saúde e bem-estar da população, adotando todas as medidas 

que visem melhorar a qualidade dos cuidados e serviços de enfermagem” (p.8078). No 

artigo nº 109, o enfermeiro na procura da excelência do exercício assume o dever de: 

alínea alínea c) “Manter a atualização continuada dos seus conhecimentos e utilizar de 

forma competente as tecnologias, sem esquecer a formação permanente e aprofundar 

nas ciências humanas” (p.8080). 

A PCR consiste num evento que pode ocorrer no meio intra-hospitalar, por norma, de 

forma inesperada. Os enfermeiros, profissionais da equipa multidisciplinar, que se 

encontram na primeira linha de cuidado à pessoa internada, têm de detetar 

precocemente a PCR para poderem atuar de forma rápida e eficiente visando uma 

possível reversão do evento crítico. A PCR é um momento que causa altos níveis de 

tensão, porque a sua ocorrência no internamento é pouco frequente o que gera baixos 

níveis de confiança e destreza na atuação perante a mesma (Azevedo, 2016).  
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Chua, Mackey e Liaw (2013) referem que a prevenção de eventos adversos e resultantes 

de PCR tem-se assumido como o maior foco de atenção para ampliar a segurança das 

pessoas e a qualidade dos cuidados prestados. De acordo com os mesmos autores, 

recuperar uma pessoa de um evento adverso, evitando uma PCR, é um importante papel 

dos enfermeiros, porque estes profissionais se encontram na melhor posição para 

reconhecer os sinais de perigo e reportá-los ao médico assistente. 

A atuação do enfermeiro especialista em Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica é 

uma mais-valia no intra-hospitalar, tendo-se como pressuposto que se objetiva a 

melhoria continua na qualidade dos cuidados prestados. O enfermeiro especialista em 

Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica deve prestar cuidados diferenciados e de 

qualidade à pessoa, na medida em que a sua formação assim o determina, devendo estar 

atento para antecipar focos de instabilidades e prevenir a degradação do estado clínico 

da pessoa, atuando prontamente, gerindo a administração de protocolos complexos 

(Fernandes, 2016).  

As pessoas vítimas de PCR em contexto intra-hospitalar apresentam sinais de 

deterioração precoce, designadamente hipotensão e hipoxia em cerca de 80% das 

situações (European Resuscitation Council, 2011). Como tal, os enfermeiros necessitam 

de desenvolver as competências e estratégias necessárias para a deteção em tempo útil 

dos sinais de alerta e de deterioração do status das pessoas, antecipando e/ou prevenindo 

a PCR.   

 

2.4. Conhecimento dos enfermeiros em RCR: estado de arte 

 

Em geral, os profissionais da equipa de enfermagem são os primeiros a presenciar uma 

vítima em PCR no hospital. Assim, estes profissionais necessitam ter o conhecimento 

técnico atualizado e as habilidades práticas desenvolvidas para contribuírem de forma 

mais efetiva nas manobras de RCP. Assim, uma equipa multiprofissional proporciona à 

vítima de PCR, uma qualidade de assistência da qual o enfermeiro é imprescindível 

(AHA, 2010). 

A grande maioria das PCR no intra-hospitalar é precedida de um período de pré-

paragem que dura geralmente oito horas. Durante este tempo, as pessoas apresentam 

sinais/sintomas de detioração do seu estado clínico (Azevedo, 2016). Chua, Mackey e 
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Liaw (2013) preconizam que, na maioria das situações, este período de tempo pode ser 

suficiente para prevenir uma potencial PCR. Esta prevenção, efetivamente, depende do 

trabalho dos enfermeiros e da sua capacidade de reconhecer estas situações para as 

prevenirem. Num estudo realizado pelos autores supramencionados, ficou demonstrado 

que os enfermeiros mais experientes reconhecem esta detioração do estado da pessoa, o 

que se deve ao instinto profissional. 

O sucesso do atendimento perante uma pessoa em PCR depende de determinadas 

variáveis relacionadas com a pessoa, nomeadamente a idade, a comorbilidades, o ritmo 

inicial de PCR e o local do evento. Depende igualmente da estrutura hospitalar 

(presença de equipa de emergência, materiais e cuidados pós-PCR) e dos profissionais 

envolvidos no atendimento (diagnóstico, desfibrilhação precoce, reanimação realizada 

segundo diretrizes vigentes), (Azevedo, 2016). 

Para Almeida Esmenia, Dalri & Araújo (2011), quanto menos frequente as 

atualizações/capacitações, menor a detenção do conhecimento/habilidades, uma vez que 

“os conhecimentos teóricos e as habilidades tendem a declinar com o passar do tempo”. 

Com base no seu estudo, cujo objetivo consistiu em analisar o conhecimento dos 

enfermeiros em contexto intra-hospitalar acerca da RCP e RCR, os mesmos autores 

observaram que muitos destes profissionais manifestaram lacunas ao nível do 

conhecimento sobre como detetar a PCR, da sequência do SBV e da relação 

ventilação/compressão; desconhecendo as condutas imediatas após deteção e os padrões 

de ritmos presentes na paragem cardíaca, tendo identificado parcialmente os fármacos 

utilizados na RCP, com uma média de conhecimentos de 5,2 (±1,4), numa escala de 

zero a dez.  

O estudo de Araújo et al. (2013, cit. por Azevedo, 2016), tendo como objetivo avaliar o 

conhecimento teórico e prático de 9 enfermeiros no intra-hospitalar acerca da RCR, 

verificaram que os enfermeiros conseguiram identificar o doente com PCR, todavia, 

consideram que há necessidade de aprimorar os conhecimentos na área para reversão do 

quadro clínico no atendimento imediato. Quando questionados sobre o desempenho 

individual na efetivação das manobras de reanimação, os enfermeiros relataram não se 

sentirem capazes, alegando a necessidade de aperfeiçoamento e treino relacionados ao 

atual protocolo em RCR. No mesmo estudo ficou demonstrado que as pessoas atendidas 

por enfermeiros com formação em SAV tiveram uma taxa de sobrevivência quatro 

vezes maior em relação aos atendidos por enfermeiros que não tinham essa formação, a 
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possibilidade de sucesso de reversão de uma PCR aumenta em duas vezes se houver um 

profissional treinado na realização de SAV na equipa. 

Uma RCR bem-sucedida depende de uma sequência de procedimentos que pode ser 

sistematizada no conceito de cadeia de sobrevivência, composta por elos que se refletem 

em ações indispensáveis a serem realizadas, cujos impactos na sobrevivência de uma 

vítima de PCR são grandes e que não podem ser considerados isoladamente, uma vez 

que nenhuma destas atitudes sozinha pode reverter a maioria das PCR.  O foco da RCR 

deve ser colocado nas compressões torácicas de qualidade, com frequência e 

profundidade adequadas. O próprio sucesso de uma desfibrilação depende da qualidade 

das compressões torácicas realizadas (Kochhan et al., 2015). 

No estudo de Azevedo (2016), cujo objetivo consistiu em conhecer as experiências dos 

enfermeiros de um Hospital Central da Zona Norte de Portugal na intervenção face à 

pessoa em PCR, identificando os fatores dificultadores e potenciadores na intervenção 

da equipa de enfermagem perante a pessoa em situação de PCR, bem como identificar 

que competências são necessárias mobilizar para a intervenção nessa situação. A autora 

constatou que as competências mobilizadas pelos enfermeiros no intra-hospitalar numa 

situação de PCR são de natureza técnico-científica, prendem-se com a capacidade de 

decisão para a ação, capacidade de controlo das emoções, capacidade física, 

competências comunicacionais e capacidade de liderança. Registou alguns fatores 

dificultadores da intervenção da equipa de enfermagem face à pessoa com PCR, tendo 

os enfermeiros referenciado a inexperiência na prática da RCP, má articulação das 

equipas, apontaram o défice de rácio enfermeiro-doente, a utilização do carro de 

emergência, a gestão do stresse, o dilema ético inerente à RCP e a estrutura física. Ao 

nível dos fatores coadjuvantes da intervenção da equipa de enfermagem face à pessoa 

com PCR, ficou demonstrado que a formação, a experiência em situações de PCR, a 

capacidade para a gestão do stresse, o trabalho em equipa, a concentração, o rácio 

adequado enfermeiro-doente e a estrutura organizacional são fatores de grande 

relevância, potenciando a sua intervenção nas situações de PCR. Os enfermeiros 

relataram que os fatores que lhes possibilitam uma atuação eficaz perante uma pessoa 

em PCR são, sobretudo, o conhecimento, o treino, o saber agir, a disponibilidade de 

materiais e a comunicação. 
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3. METODOLOGIA   

 

A segunda fase de investigação é a metodológica, que sucede à fase teórica. É nesta 

etapa que o investigador esboça o percurso que irá percorrer com o intuito de responder 

à pergunta de partida, delineando-se o desenho de investigação que determinará o 

desenrolar do estudo e que é definido de acordo com os objetivos pretendidos (Fortin, 

Côté & Filion, 2009).   

Ao longo deste capítulo definiu-se o tipo de estudo, a população e a amostra, as 

variáveis em estudo bem como a sua operacionalização e categorização, as questões de 

investigação e hipóteses, o instrumento de recolha de dados, os procedimento dessa 

recolha e questões éticas, o tratamento e análise dos dados.  

 

3.1. Tipo de estudo    

 

Trata-se de um estudo descritivo-correlacional, transversal e de abordagem quantitativa. 

A investigação inseriu-se num tipo de estudo descritivo-correlacional, uma vez que o 

seu objetivo principal passa por “estabelecer relações entre variáveis e descrevê-las” 

(Fortin et al., 2009, p.244) num determinado espaço e tempo. Para estes autores, “o 

estabelecimento de relações entre as variáveis permite circunscrever o fenómeno 

estudado” (p.244).   

A investigação descritiva visa descobrir novos conhecimentos, descrever fenómenos, 

determinar a frequência da ocorrência de um fenómeno numa dada população ou 

categorizar a informação. A investigação correlacional tem como objetivo estabelecer 

relações entre conceitos e variáveis (Fortin et al., 2009).  

Este estudo é ainda definido como transversal. Este tipo de estudo tem como objetivo 

medir a frequência de um acontecimento ou de um problema numa população num dado 

momento temporal (Fortin et al., 2009).  

Para desenvolver esta investigação utilizou-se uma abordagem quantitativa. Esta 

abordagem permite “estabelecer factos, pôr em evidência relações entre variáveis por 
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meio de verificação de hipóteses, predizer resultados de causa efeito ou verificar teorias 

ou proposições teóricas” (Fortin et al., 2009, p.30). A investigação quantitativa apoia-se 

na crença de que os seres humanos são compostos por partes que podem ser medidas e 

assenta no paradigma positivista (Fortin et al., 2009).  

 

3.2. População e amostra  

 

Segundo Fortin et al. (2009, p.311), “uma população define-se como conjunto de 

elementos (indivíduos, espécie, processo) que têm características em comum”. O 

fundamental é que todos os elementos possuam os mesmos atributos. Desta forma, 

explica que população alvo é o conjunto de pessoas que satisfazem os critérios de 

seleção previamente definidos pelo investigador.   

Fortin et al. (2009) defendem que a população é definida por critérios de inclusão. Estes 

critérios correspondem às características essenciais que os elementos da população têm 

(ou não) que apresentar para serem considerados na mesma.  

Os critérios de inclusão são: i) Enfermeiros a exercer funções nos serviços de urgência, 

unidade de cuidados intensivos polivalente e unidade de cuidados intensivos coronários 

num centro hospitalar da zona norte; ii) Enfermeiros que, no exercício da sua profissão, 

respondam a situações de PCR em adultos.  

Tendo em conta estes critérios, a população ficou composta por cerca de 130 

enfermeiros.  

A amostra é uma fração representativa da população, sendo a representatividade a sua 

característica fundamental. A amostragem  

é um processo pelo qual um grupo de pessoas ou uma porção da população (amostra) é escolhido 

de maneira a representar uma população inteira (…) permite estimar, de forma precisa, as 

características de uma população a partir da informação obtida junto de uma amostra” (Fortin et 

al., 2009, p.310). 

 Segundo os mesmos autores os critérios de exclusão servem para determinar os 

elementos que não farão parte da amostra. 
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Como critério de exclusão delineamos: i) Enfermeiros que não tenham preenchido o 

questionário em mais de 80%; ii) Enfermeiros que não se encontrem no ativo durante o 

período de recolha de dados.  

Trata-se de uma amostra não probabilística de conveniência, dado que foi constituída 

pelos enfermeiros deste centro hospitalar, por conveniência do investigador. Neste tipo 

de amostragem, não é possível determinar com exatidão o tamanho da amostra bem 

como o grau de representatividade da população. A amostra incluiu assim os 

enfermeiros dos três serviços atrás mencionados, que respeitaram os critérios de 

exclusão, tendo ficado constituída por 100 enfermeiros. 

 

3.3. Variáveis em estudo 

 

As variáveis são unidades base da investigação, definindo-se como qualidades, 

propriedades ou características de um grupo de pessoas ou fenómenos em estudo (Fortin 

et al., 2009). Para estes autores, as variáveis de investigação são qualidades, 

propriedades ou características que são observadas ou medidas, não há variáveis 

independentes a manipular nem relações de causa e efeito a examinar.   

No presente estudo, segundo a classificação de Fortin et al. (2009), as variáveis 

profissionais, de formação em SBV e SAV e o nível de conhecimentos em RCR são 

variáveis de investigação.  

As variáveis sociodemográficas são variáveis atributo, segundo os mesmos autores, as 

variáveis atributo são características pré-existentes dos participantes num estudo.  

A operacionalização de variáveis consiste em subdividi-las de modo a uniformizar 

critérios e proceder à sua mensuração.   

Segundo Marconi e Lakatos (1996, p.27), as variáveis “devem ser definidas com clareza 

e objetividade e de forma operacional”. Por sua vez, Polit, Beck e Hungler (2004, p.27) 

afirmam que “para que seja útil, a definição deve especificar a maneira como a variável 

será observada e mensurada na situação de pesquisa”.  

De seguida apresenta-se a operacionalização e categorização das variáveis em estudo 

(cf. Tabela 1). 
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Tabela 1.  

Operacionalização e categorização das variáveis 

Variáveis Operacionalização Nível de 

Mensuração 
Categorização 

V
a

r
iá

v
ei

s 
S

o
c
io

d
em

o
g
r
á

fi
ca

s 

Idade 

Intervalo de tempo que decorre entre a data do 

nascimento (dia, mês e ano) e as 0 horas da data 

de referência. A idade é expressa em anos 

completos (INE, 2018). 

Rácio 1-21-40 anos 
2-41-60 anos  

Sexo 

Número dos efetivos populacionais do sexo 

masculino e os do sexo feminino (INE, 2018). 

Nominal 1-Feminino 
2-Masculino 

Estado civil 

Situação jurídica da pessoa composta pelo 

conjunto das qualidades definidoras do seu 

estado pessoal face às relações familiares, que 

constam obrigatoriamente do registo civil. 

Compreende as seguintes situações: a) Solteiro; 

b) Casado; c) Viúvo; d) Divorciado (INE, 

2018). 

Nominal 1-Solteiro 

2-Casado / União de facto  
3-Divorciado 

4-Viúvo 

Habilitações 

académicas 

Curso ou ciclo de estudos concluído por um 

indivíduo num estabelecimento de ensino 

nacional ou estrangeiro e comprovado por 

diploma ou certificado (INE, 2018). 

Ordinal 1-Bacharelato/ 

Licenciatura 

2-Mestrado  
3-Doutoramento 

V
a

r
iá

v
ei

s 
P

r
o

fi
ss

io
n

a
is

 

Categoria 

profissional 

Habilitações profissionais. Definida de acordo 

com o Decreto-Lei n.º 247/2009 de 22 de setembro 

de 2009, que define a carreira de enfermagem à 
época da realização do estudo. 

Ordinal 1-Enfermeiro 

2-Enfermeiro graduado  

3-Enfermeiro especialista 

Tempo de serviço 

Anos de experiência profissional. Rácio 1-Até 10 anos 

2-De 10-20 anos 
3-21 ou mais anos 

Serviço atual 

Serviço onde atualmente desempenha funções Nominal 1-UCIP 

2-UCIC 

3-Urgência 

Tempo no atual 

serviço 

Anos de exercício no serviço onde atualmente 

desempenha funções. 

Rácio 1-De 1-2 anos 

2-De 3-10 anos 

3-Mais de 10 anos 

Nº de PCR 

Número estimado de PCR’s que o enfermeiro 

participou no último ano. 

Rácio 1-Menos de 5 

2- De 5-10 
3-Mais de 10 

F
o

rm
a
çã

o
 

Formação em SBV 

e ou SAV 

Aquisição de conhecimentos específicos em 

Suporte Básico de Vida e Suporte Avançado de 

Vida 

Nominal 1-Sim 

2-Não 

 

Tempo da última 

formação 

Meses, anos desde a última formação ou 

atualização em Suporte Básico de Vida e Suporte 

Avançado de Vida 

Ordinal 1-De 0 a 2 anos 

2-De 2,01 a 4,99 anos 

3-5 ou mais  anos 

Quem proporciona 

a formação 

Quem foi que teve a iniciativa de adquirir 

formação em Suporte Básico de Vida e Suporte 

Avançado de Vida 

Nominal 1-O próprio 

2-Hospital 

C
o

n
h

e
ci

m
e
n

to
s 

e
m

 R
C

R
 Nível de 

conhecimentos em 

RCR 

 

 

Medido segundo um questionário com 20 questões 
de escolha múltipla tendo por base as últimas 

guidelines recomendadas pelo ERC (2015). Com 

Pontuação de 0 a 100. 
 

 

 

Ordinal 1-Muito Mau (0-24 
pontos) 

2-Mau (25-49 pontos) 

3-Razoável (50-74 pontos) 
4- Bom/Muito Bom (75-

100 pontos) 

 

3.4. Questões de investigação e hipóteses   

Todo o estudo científico pressupõe a existência de variáveis e questões de investigação, 

tendo em conta a problemática da investigação formularam-se as seguintes questões:  

1. Quais as características sociodemográficas, profissionais e de formação em SBV e 

SAV dos enfermeiros participantes no estudo?  
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2. Qual é o nível de conhecimentos dos enfermeiros participantes no estudo em RCR em 

adultos?  

As hipóteses de investigação são premissas que dão explicação provisória das variáveis 

em estudo, predizendo os resultados. “É o enunciado que antecipa relações entre as 

variáveis e que necessita de verificação empírica” (Fortin et al., 2009, p.165). Ainda 

segundo os mesmos autores, as hipóteses influenciam o desenho do estudo, tendo como 

ponto de partida o quadro conceptual.  

Formularam-se as seguintes hipóteses não direcionais que, segundo Fortin et al. (2009), 

postulam que existe uma relação entre as variáveis, mas não predizem a natureza da 

relação:  

H1 - Existe relação entre as características sociodemográficas e o nível de 

conhecimentos em RCR dos enfermeiros participantes no estudo;  

H2 - Existe relação entre as características profissionais e o nível de conhecimentos em 

RCR dos enfermeiros participantes no estudo;  

H3 - Existe relação entre a formação em SBV e SAV e o nível de conhecimentos em 

RCR dos enfermeiros participantes no estudo;  

H4 - Existe relação entre o número de PCR’s participadas no último ano e o nível de 

conhecimentos em RCR dos enfermeiros participantes no estudo.  

 

3.5. Instrumento de recolha de dados  

 

O instrumento de recolha de dados é um meio utilizado para colher todas as 

informações oportunas e pretendidas da amostra selecionada, para posteriormente se 

submeter a tratamento estatístico, possibilitando obter conclusões, tendo em conta as 

hipóteses e a fundamentação teórica prévia. Gil (1999) refere que a elaboração de um 

instrumento de recolha de dados consiste em traduzir os objetivos específicos da 

investigação em parâmetros bem rígidos, atendendo a regras básicas para o seu 

desenvolvimento, obtendo, desta forma, informação válida e pertinente para a realização 

da investigação.  

O instrumento de colheita de dados pelo qual optámos, neste estudo de investigação, foi 

um questionário. A aplicação de um questionário permite uma maior sistematização dos 
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resultados fornecidos, maior facilidade de análise, bem como redução do tempo 

necessário para recolher e analisar os dados. Pode ser aplicado a uma população 

homogénea como é o caso. Este método apresenta ainda vantagens relacionadas com o 

custo, sendo este menor. No entanto, à semelhança de outros instrumentos, apresenta 

também algumas desvantagens que se prendem com a dificuldade de conceção, pois é 

necessário ter em conta vários parâmetros, tais como: a quem se vai aplicar, o tipo de 

questões a incluir, o tipo de respostas que se pretende e o tema abordado. Dado ser 

preenchido pela população sem a interferência do investigador, existe a probabilidade 

de uma elevada taxa de não-respostas (Fortin et al., 2009).    

O questionário incluía questões fechadas, dicotómicas, e questões mistas para 

caracterizar a população, foi constituído por três partes: a primeira destinou-se a 

proceder à caracterização sociodemográfica e profissional da amostra (idade, sexo, 

estado civil, habilitações académicas, categoria profissional, anos de experiência 

profissional, serviço onde atualmente exerce funções, anos de exercício no atual 

serviço); a segunda parte pretendia caracterizar os participantes no que diz respeito à 

formação profissional (se têm ou não formação em SBV e SAV, tempo que decorreu 

desde a última formação ou atualização em SBV e SAV, quem proporcionou essa 

formação e a variável número de PCR’s em que participou no último ano); por último a 

terceira parte foi constituída por 20 questões de escolha múltipla com o objetivo de 

avaliar o nível de conhecimentos em RCR na situação de PCR no adulto, tendo como 

base as guidelines recomendadas pelo ERC (2015) (sinais de PCR, cadeia de 

sobrevivência, compressões e ventilações, reconhecimento de ritmos, desfibrilhação, 

fármacos e vias de administração e causas reversíveis de PCR) (Anexo 1- Versão 

provisória do questionário). 

A cada questão foi atribuída a pontuação de 0 se estivesse errada ou de 5 pontos se 

estivesse correta. A pontuação final variou entre 0 e 100, sendo que qualitativamente 

baseada na classificação dos autores Hill & Hill (2000) a pontuação entre 0 e 24 pontos 

correspondeu a um nível Muito Mau de conhecimentos, de 25 a 49 pontos correspondeu 

a um nível Mau de conhecimentos, de 50 a 75 pontos correspondeu a um nível Razoável 

de conhecimentos, de 75 a 89 pontos correspondeu a um nível bom de conhecimentos e 

de 90 a 100 pontos correspondeu a um nível Muito Bom de conhecimentos.  

Para a otimização do instrumento de recolha de dados, é importante a aplicação de um 

pré-teste. “Esta etapa é de todo indispensável pois permite corrigir, modificar e resolver 
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problemas imprevistos, verificar a redação e a ordem das questões” (Fortin et al, 2009). 

O pré-teste também permite evidenciar possíveis falhas na redação das questões, como: 

complexidade, imprecisão, incoerência, constrangimentos aos participantes e exaustão 

(Fortin et al, 2009).   

O pré-teste poderá comprovar se este apresenta os elementos essenciais, como a 

fidedignidade (se são obtidos os mesmos resultados, independentemente da pessoa que 

o aplica); validade, (se os dados obtidos são todos necessários à pesquisa); e 

operatividade (se o vocabulário é acessível e claro para todos os participantes) (Marconi 

& Lakatos, 1996), com vista à sua apreciação para possível reformulação. 

Com o intuito de validar o questionário foi realizado um pré-teste, no qual participaram 

20 enfermeiros do serviço de urgência de outra unidade hospitalar do mesmo Centro 

Hospitalar em estudo, no período de 21 a 26 de janeiro de 2018, os quais não fizeram 

posteriormente parte da amostra do estudo. Estes enfermeiros responderam à versão 

provisória apresentada no anexo 1. No final do preenchimento a investigadora 

entrevistou estes enfermeiros, tendo registado o tempo que demoraram no 

preenchimento, as questões em que sentiram dificuldades no preenchimento e os 

contributos para a sua melhoria. Em média os enfermeiros demoraram cerca de 15 

minutos no preenchimento do questionário. As sugestões de alteração indicadas por este 

grupo de enfermeiros foram substituir termos ou frases que suscitavam dúvidas de 

interpretação, que se encontram descriminadas abaixo. 

As alterações realizadas ao questionário provisório que resultaram das sugestões dos 

enfermeiros que preencheram o pré-teste e da qual resultou a versão definitiva do 

questionário (Anexo 2- Versão definitiva do questionário), foram:  

1. Na segunda parte do questionário na questão número 1 substituí a frase “número 

estimado de PCR’s assistidas no último ano” por “Número estimado de Paragens 

Cardiorrespiratórias (PCR’s) em que participou no último ano”, uma vez que o 

pretendido era saber em quantas PCR’s os enfermeiros participaram de forma 

ativa, pois assistir não implica participar ativamente; 

2. Ainda na segunda parte nas questões número 2 e 3 foi substituída a palavra 

“acreditada” por “certificado” uma vez que a primeira gerava muita confusão 

nos enfermeiros, que não entendiam se a palavra se referia a formação 

reconhecida pelas entidades competentes para tal ou se a formação estava dentro 

da validade recomendada; 
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3. Na terceira parte do questionário na questão número 4 foi corrigido um erro, 

uma vez que o que se pretendia era perguntar o tempo de cada insuflação e não 

da ventilação (ventilação e insuflação são termos com significados diferentes); 

4. Na terceira parte na questão número 7 foi substituída a opção a) que dizia 

AMBU por Insuflador manual, sendo este último o termo mais adequado. 

5. Por último e ainda na terceira parte, na questão número 18 foi substituída a 

palavra “intervalo” por “momento” uma vez se utilizasse o primeiro termo 

estaria a sugerir logo à partida a resposta correta.  

 

3.6. Procedimento de recolha e considerações éticas   

 

Para a realização de qualquer estudo em qualquer instituição, tem que haver a aprovação 

pela comissão de ética para o efeito. Assim, foi feito um pedido à Comissão de Ética do 

Centro Hospitalar, no qual foi desenvolvida esta investigação, tendo previamente obtido 

a autorização dos diretores de serviço envolvidos no estudo, que mereceu parecer 

favorável da mesma, Doc. N.º 519/2017 CA (Anexo 3 – Parecer da comissão de ética 

do Centro Hospitalar).  

Um estudo de investigação tem de respeitar os princípios éticos subjacentes: anonimato, 

confidencialidade, proteção dos participantes e permitir uma participação livre e 

esclarecida (Fortin et al., 2009).  

Neste estudo respeitamos os princípios de definidos pela declaração de Helsínquia, 

tendo assegurado o anonimato, a participação voluntária dos enfermeiros, a 

confidencialidade dos dados e o consentimento informado (Anexo 4 - Declaração de 

consentimento informado). 

No sentido de facilitar a recolha de dados a investigadora deslocou-se aos serviços 

contextos do estudo, tendo reunido com os enfermeiros chefes, para apresentar o estudo, 

informá-los acerca dos objetivos do estudo e solicitar a participação da equipa de 

enfermagem no preenchimento do questionário. Foi acordado o procedimento de 

recolha de dados. Os questionários foram entregues pela própria investigadora, junto 

com envelope próprio, para que os enfermeiros depois do seu preenchimento fechassem 

o envelope, para garantir o anonimato. Os envelopes fechados foram posteriormente 

entregues aos enfermeiros chefes de cada serviço, que os reuniram. No final do período 
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de recolha de dados, a investigadora passou por cada um dos serviços para os recolher. 

O período de recolha de dados decorreu de a 1 a 15 de fevereiro de 2018.  

 

3.7. Tratamento e análise de dados 

 

Após a recolha dos dados, seguiu-se a respetiva análise com o objetivo de se conseguir 

informação referente ao problema em questão, de forma a apresentar os resultados de 

um modo simples e organizado, facilitando a sua interpretação e análise. Para o 

tratamento e análise de dados foi construída uma base de dados no software estatístico 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 21,0), onde os dados foram 

inseridos. 

Para a análise dos dados, recorreu-se à estatística descritiva e à estatística analítica ou 

inferencial. A estatística descritiva possibilitou determinar as frequências absolutas e 

percentuais, algumas medidas de tendência central, nomeadamente as médias e as 

medidas dispersão, como a amplitude de variação, o coeficiente de variação e o desvio 

padrão. Para interpretar o coeficiente de variação utilizam-se os seguintes valores de 

referência (Pestana & Gageiro, 2014): 

           Tabela 2.  

           Valores de referência do coeficiente de variação 

Coeficiente de variação Classificação do Grau de dispersão 

0% - 15% Dispersão baixa 

16% - 30% Dispersão moderada 

> 30% Dispersão alta 
            Fonte: Adaptado de Pestana e Gageiro (2014). 

 

Para a realização do tratamento estatístico dos dados recolhidos houve necessidade de 

recodificar as seguintes variáveis: 

1. Idade- Mesmo entre cientistas sociais, não existe uma concordância definitiva 

acerca da definição de adulto, nem sobre a maneira de dividir os anos da vida 

adulta. Por convenção, a maioria dos pesquisadores do ciclo de vida fazem uma 

divisão da vida adulta em três partes: 1) início da vida adulta dos 20 aos 40 anos; 

2) vida adulta intermédia dos 40 aos 65 anos; 3) final da vida adulta dos 65 anos 

até à morte (Bee, 1997; Papalia, Olds & Feldman, 2013). Tendo em conta esta 
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divisão de idades da vida adulta e as idades mínima e máxima dos enfermeiros 

participantes no estudo optou-se por categorizar a idade em 2 categorias 1 - dos 

21 aos 40 anos e 2 - dos 41 aos 60 anos. 

2. Habilitações académicas - Relativamente a esta variável uma vez que apenas 1 

enfermeiro apresentava bacharelato optou-se por categorizar as habilitações 

académicas em apenas 3 categorias: 1- bacharelato e Licenciatura; 2- Mestrado e 

3- Doutoramento. 

3. Tempo de exercício em anos - Optou-se por categorizar esta variável em 3 

categorias: 1- até 10 anos; 2 - de 10-20 anos; 3 - 21 ou mais anos. 

4. Tempo de exercício no atual serviço em anos- Tendo em conta os anos de 

experiência dos enfermeiros participantes, esta variável ficou com 3 categorias: 

1- de 1-2 anos; 2- de 3-10 anos; 3- mais de 10 anos. 

5. Número de PCR’s em que participou no último ano - Para esta variável 

procedeu-se à mesma categorização realizada por Bernardo e Almeida (2009) 

num estudo sobre Paragem Cardio-Respiratória: Sinais e Sintomas de Pré-

Paragem: 1- menos de 5; 2 - de 5-10; 3 - Mais de 10 

6. Tempo desde a última formação ou atualização em SBV e SAV - Para a 

categorização desta variável teve-se em conta duas referências fundamentais, a 

primeira da AHA (2015) que reforça que embora o número cada vez maior de 

evidências continue a mostrar que a recertificação em suporte básico e avançado 

de vida a cada 2 anos seja inadequada para a maioria dos profissionais, ainda 

não foi possível determinar o prazo ideal para a reciclagem prevalecendo assim 

as recomendações de 2010, ou seja de 2 em 2 anos, a segunda referência prende-

se com o facto de a cada cinco anos, o ILCOR divulga diretrizes para o 

atendimento cardiovascular de emergência, onde se encontram as orientações 

sobre as intervenções em situação de PCR, desta forma esta variável ficou com 3 

categorias: 1- de 0 a 2 anos; 2- de 2,01 a 4,99 anos; 3- 5 anos ou mais anos. 

7. Nível de conhecimentos em RCR - Qualitativamente baseada na classificação 

dos autores Hill e Hill (2000) a pontuação entre 0 e 24 pontos correspondeu a 

um nível Muito Mau de conhecimentos, de 25 a 49 pontos correspondeu a um 

nível Mau de conhecimentos, de 50 a 75 pontos correspondeu a um nível 

Razoável de conhecimentos, de 75 a 89 pontos correspondeu a um nível bom de 

conhecimentos e de 90 a 100 pontos correspondeu a um nível Muito Bom de 

conhecimentos. Por existirem apenas 4 enfermeiros com a classificação de 
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Muito Bom optou-se por associar numa única categoria a classificação de Bom e 

Muito Bom ficando: 1 - Muito Mau (0-24 pontos), 2 - Mau (25-49 pontos), 3 -

Razoável (50-74 pontos), 4 - Bom/Muito Bom (75-100 pontos). 

Em termos de estatística inferencial, recorreu-se a testes não paramétricos, 

nomeadamente:  

- Teste de U Mann Whitney que é um teste não paramétrico alternativo ao Teste t de 

student para amostras independentes, sobretudo quando os pressupostos deste teste não 

são válidos, ou seja, quando as amostras são de pequena dimensão, muito diferentes, ou 

as variâncias muito heterogéneas, permitindo verificar a igualdade de comportamentos 

de dois grupos de casos (Marôco, 2014). 

- Análise de Teste Kruskall Wallis usado para a comparação de médias de ordenação de 

uma variável quantitativa em três ou mais grupos de sujeitos diferentes. 

Na análise estatística, foram utilizados os seguintes níveis de significância: 

• p< 0.05 * - diferença estatística significativa 

• p< 0.01** - diferença estatística bastante significativa 

• p< 0.001 *** - diferença estatística altamente significativa 

• p  ≥ 0.05 n.s. – diferença estatística não significativa 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo faz-se a apresentação dos resultados provenientes da aplicação do 

instrumento de recolha de dados aos enfermeiros desta amostra. Tal como refere Fortin 

(2009), é na apresentação dos resultados que o investigador apresenta a análise 

estatística dos dados, realizada através de diferentes testes, considerando em pormenor 

os resultados obtidos, destacando o essencial.   

Este capítulo encontra-se organizado em três subcapítulos: no primeiro designado 

caraterização sociodemográfica e profissional da amostra procedemos à caraterização 

quanto ao sexo, grupo etário, estado civil, habilitações académicas, categoria 

profissional, tempo de serviço, serviço atual, tempo no atual serviço; no segundo 

nomeado experiência e formação em RCR, tendo em conta a formação em SBV e ou 

SAV, o tempo da última formação e quem proporciona a formação, nº de PCR’s e, no 

último, designado Conhecimentos sobre Reanimação Cardiorrespiratória em contexto 

intra-hospitalar no qual apresentamos os resultados relativos à escala de conhecimentos. 

Em primeiro lugar apresentamos os resultados relativos à estatística descritiva e de 

seguida os resultados respeitantes à estatística inferencial, na qual se testaram as 

hipóteses formuladas. Os dados serão apresentados em tabelas nas quais a fonte será 

omissa uma vez que resultaram da recolha de dados no âmbito do presente estudo. 

 

4.1. Caracterização sociodemográfica e profissional da amostra  

 

No total da amostra (n=100 enfermeiros), o sexo feminino era predominante (72%), a 

maioria enquadrava-se no grupo etário dos 21-40 anos (66%), era casada/união de facto 

(65%), detinha o grau académico de Licenciatura (84%), pertencia à categoria 

profissional de enfermeiro (57%), com predomínio dos que têm até 10 anos de tempo de 

exercício profissional (40%). Quanto ao serviço onde atualmente os enfermeiros 

trabalham, destaca-se o serviço de urgência (54%). Verifica-se ainda que a percentagem 

mais elevada corresponde aos enfermeiros com tempo de exercício no atual serviço 

entre 3-10 anos (36%) (cf. Tabela 3). 

A média da idade era de 38,38±8,38 anos, com um mínimo de 25 anos e um máximo de 

60 anos (dados que não constam da tabela). 
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Para a totalidade da amostra, o tempo de exercício profissional varia entre um mínimo 

de 1 ano e um máximo de 40 anos, com uma média de 15±8,58 anos. No que diz respiro 

ao tempo de exercício profissional no serviço onde atualmente os enfermeiros 

trabalham, apura-se que, na amostra total, este varia entre um mínimo de 1 ano e um 

máximo de 30 anos, correspondendo-lhe uma média de 8,37±7,12 anos (dados que não 

constam da tabela).  

 

Tabela 3. 

Caraterização sociodemográfica e profissional da amostra 

 

Variáveis N % 

Sexo 

   Feminino 

   Masculino 

 

72 

28 

 

72 

28 

Grupo etário 

21-40 anos 

41-60 anos 

 

66 

34 

 

66 

34 

Estado Civil 

   Casado/União de Facto 

   Solteiros 

   Divorciados 

 

65 

28 

7 

 

65 

28 

7 

Habilitações académicas 

   Bacharelato 

   Licenciatura 

   Mestrado 

 

1 

84 

15 

 

1 

84 

15 

Categoria profissional   

Enfermeiro 57 57 

Enfermeiro Graduado 25 25 

Enfermeiro Especialista 18 18 

Tempo de exercício profissional   

Até 10 anos 40 40 

11-20 anos 34 34 

>20 anos 26 26 

Serviço onde trabalha atualmente   

UCIP 31 31 

UCIC 15 15 

Urgência 54 54 

Tempo de exercício no serviço   

1-2 anos 31 31 

3-10 anos 36 36 

>10 anos 33 33 

 

 

4.2. Experiência e formação em reanimação cardiorrespiratória 

 

Quanto ao número estimado de PCR’s assistidas no último ano, constata-se que, para a 

globalidade da amostra, este oscila entre um mínimo de uma PCR e um máximo de 80 

PCR´s assistidas no último ano, correspondendo-lhe uma média de 11,44±12,30 PCR´s, 
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com uma variância de 151,34 PCR´s e um coeficiente de variação de 107,51% 

indicativo de dispersão elevada face à média encontrada (cf. Tabela 4).  

 

Tabela 4.  

Estatística descritiva relativa ao número estimado de PCR’s assistidas no último ano 

N  100 

Média 11,44 

Mediana 6,00 

Moda 10 

Desvio Padrão 12,30 

Coeficiente de variação  107,51 

Variância 151,34 

Amplitude 79 

Mínimo 1 

Máximo 80 

  

Constatou-se quanto à distribuição do número de PCR´s assistidas no último ano, que a 

percentagem mais elevada corresponde a menos de 5 PCR (36%). No entanto, os 

percentuais das outras duas classes são muito semelhantes (cf. Tabela 5). 

 

Tabela 5. 

Número estimado de PCR’s assistidas no último ano 

Variáveis N % 

Número estimado de PCR’s assistidas 

no último ano 

<5 PCR 

5-10 PCR 

>10 PCR 

 

 

36 

33 

31 

 

 

36,0 

33,0 

31,0 

 

Procurou-se saber se os enfermeiros possuíam formação em SBV (acreditada), 

verificando-se que quase a totalidade (94%) confirmou essa formação. De acordo com 

os resultados, apura-se que, num universo de 94 enfermeiros, a maioria (64,5%) referiu 

que quem teve a iniciativa para fazer a formação em SBV foi o hospital. Em 

conformidade com os dados obtidos, refere-se que a maioria dos enfermeiros (67%) 

possuía formação em SAV. Procurou-se saber quem teve a iniciativa para realizar 

formação em SAV, verificando-se que dos 67 que a fizeram a maioria (55,2%) 

assinalou que essa iniciativa foi do hospital (cf. Tabela 6).  
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Tabela 6.  

Distribuição da amostra em função da experiência e formação em Reanimação Cardiorrespiratória 

Variáveis N % 

Possuir formação em SBV (Acreditada)   

Não 6 6 

Sim 94 94 

Quem teve a iniciativa de realizar essa 

formação 
  

Próprio 33 35,1 

Hospital 61 64,9 

Formação em SAV   

Não 33 33 

Sim 67 67 

Quem teve a iniciativa para fazer 

formação SAV 
  

Próprio 30 44,8 

Hospital 37 55,2 

 

No que se refere ao tempo desde a última formação ou atualização em SBV, verificou-

se que, em 93 enfermeiros respondentes a esta questão, esse tempo varia entre o mínimo 

de 2 meses (0,16 anos) e um máximo de 12,25 anos, sendo a média de 3,96±2,64 anos, 

com uma variância de 6,99 anos e um coeficiente de variação de 66,66%, sugestivo de 

dispersão elevada face à média encontrada (cf. Tabela 7).  

 

Tabela 7. 

Estatística descritiva do tempo decorrido desde a última formação em SBV  

N Respostas válidas 
93 

Respostas omissas  7 

Média 3,96 

Mediana 4,00 

Moda 5,00 

Desvio Padrão 2,64 

Coeficiente de variação 66,66 

Variância 6,99 

Amplitude 12,09 

Mínimo 0,16 

Máximo 12,25 

 

No que diz respeito ao tempo desde a última formação ou atualização em SBV, refere-

se que responderam a esta questão 93 enfermeiros, destacando-se os que referiram 5 e 

mais anos (38,7%) (cf. Tabela 8).  
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Tabela 8. 

Tempo decorrido desde a última formação em SBV  
Variáveis N % válida 

Tempo decorrido desde a última 

formação em SBV 

De 0,00 a 2,00 anos 

De 2,01 a 4,99 anos 

5,00 e mais anos 

Total 

Sem resposta 

 

 

27 

30 

36 

93 

7 

 

 

29,0 

32,3 

38,7 

100,0 

 

Em relação ao tempo decorrido desde a última formação em SAV, constata-se, para os 

67 enfermeiros que possuíam essa formação, um mínimo de 2 meses (0,16 anos) e um 

máximo de 14 anos, correspondendo-lhe uma média de 5,44±2,95 anos, com uma 

variância de 8,73 anos, tendo um coeficiente de variação de 54,22%, sugestivo de 

dispersão elevada das observações face à média encontrada (cf. Tabela 9).  

 

Tabela 9. 

Estatística descritiva do tempo decorrido desde a última formação em SAV  

N Respostas válidas 66 

Respostas omissas  34 

Média 5,44 

Mediana 5,41 

Moda 6,00 

Desvio Padrão 2,95 

Coeficiente de variação 54,22 

Variância 8,73 

Amplitude 13,84 

Mínimo 0,16 

Máximo 14,00 

 

Em relação ao tempo decorrido desde a última formação em SAV, dos enfermeiros que 

referiram ter essa formação mais de metade (57,6%) indicou 5 ou mais anos de tempo 

decorrido (cf. Tabela 10). 

Tabela 10. 

Tempo decorrido desde a última formação em SAV  
Variáveis N % válida 

Tempo decorrido desde a última 

formação em SAV  
De 0,00 a 2,00 anos 

De 2,01 a 4,99 anos 

5,00 e mais anos 

Total 

Sem resposta 

 

 

8 

20 

38 

66 

34 

 

 

12,1 

30,3 

57,6 

100,0 
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4.3 Conhecimentos sobre reanimação cardiorrespiratória em contexto 

intra-hospitalar  

 

Importa referir que se descrevem apenas os resultados referentes às opções corretas, no 

que diz respeito aos conhecimentos que os enfermeiros possuem sobre RCR em 

contexto intra-hospitalar (cf. Tabela 11).    

Questionaram-se os enfermeiros acerca de quais os sinais clínicos que deveriam ser 

tomados em conta pelo reanimador para considerar que o doente se encontra em PCR, 

tendo-se apurado que a maioria dos enfermeiros referiu a inconsciência, ausência de 

pulso central e respiração (71%) (cf. Tabela 11).  

Tendo em conta que a Cadeia de Sobrevida foi criada para ressaltar a importância de 

atitudes hierarquizadas no atendimento de emergências como a PCR, solicitou-se aos 

enfermeiros que indicassem os procedimentos que o reanimador deve realizar e que 

fazem parte da Cadeia de Sobrevivência intra-hospitalar. Assim, verifica-se que 76% 

das respostas incidem na vigilância e prevenção, reconhecimento e acionamento do 

SEM, RCR imediata, desfibrilhação, SAV e cuidados pós PCR (cf. Tabela 11).  

No que respeita à relação compressão/ventilação que o reanimador deveria realizar (até 

colocação de uma via aérea avançada), de acordo com os resultados apurados, constata-

se que quase a totalidade da amostra referiu 30 compressões e 2 ventilações (98%) (cf. 

Tabela 11).  

Procurou-se saber, durante o SBV, para se obter uma RCR de alta qualidade, qual o 

tempo de demora que deve ter cada insuflação, apurando-se que apenas 27% dos 

participantes referiram o tempo de demora de 1 segundo (27%) (cf. Tabela 11).  

Quanto ao número de compressões torácicas que se deveria realizar por minuto, 

constata-se que 46% dos enfermeiros referiram 100 a 120 compressões por minuto (cf. 

Tabela 11). 

Questionaram-se os enfermeiros acerca de quantos centímetros deveriam comprimir o 

tórax, verificando-se que a maioria (68%) considera entre 5 a 6 cm (cf. Tabela 10). 

No que se refere à melhor forma de ventilar o doente durante a RCR, constata-se que 

43,0% dos enfermeiros consideraram que deve ser feita a ventilação com base na 

experiência do reanimador (cf. Tabela 11). 
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Verifica-se que apenas 30% dos enfermeiros referiram 10 ventilações assíncronas com 

as compressões, sendo este o número de ventilações corretas que o reanimador deveria 

realizar por minuto (após assegurar uma via aérea avançada) (cf. Tabela 11). 

Em relação aos ritmos em que o reanimador deveria administrar 1 mg de adrenalina, 

como exposto na Tabela 11, apura-se que mais de metade dos enfermeiros (60%) 

considera todos os ritmos que incluem a assistolia, FV e TV sem pulso e AESP.  

De acordo com os dados alcançados, constata-se que a percentagem mais elevada 

corresponde aos enfermeiros que referiram que a frequência com que o reanimador 

deveria repetir a adrenalina é de 3 a 5 minutos (56%) (cf. Tabela 11). 

Outra questão refere-se às situações em que o reanimador deveria administrar 3 mg de 

atropina, tendo-se constatado que grande parte da amostra refere que não é nenhuma das 

situações mencionadas (75%) (cf. Tabela 11).  

No que se refere à dosagem e à diluição que deveriam ser utilizadas para administrar 

amiodarona, conforme exposto na Tabela 11, constata-se que apenas 37% dos 

enfermeiros referiram 300 mg em 20cc de dextrose a 5% em H2O.  

Procurou-se saber em que momento o reanimador deveria administrar a amiodarona, 

aferindo-se que a maioria dos enfermeiros (59%) referiu após o 3º choque nos ritmos 

desfibrilháveis (cf. Tabela 11). 

Outra questão colocada aos enfermeiros refere-se às vias que se deveriam utilizar para 

administrar fármacos durante a RCR, tendo-se verificado que apenas 36% dos 

enfermeiros referiram as vias que se deveriam utilizar são a endovenosa e intraóssea (cf. 

Tabela 11). 

As situações que se deveriam desfibrilhar, para a maioria dos enfermeiros (83%), é FV e 

TV sem pulso (cf. Tabela 11). 

Em relação a qual a energia que se deveria utilizar no primeiro choque para desfibrilhar, 

como apresentado na Tabela 11, a grande maioria dos enfermeiros (67%) considerou 

que a energia deve ser 200 joules se desfibrilhador bifásico e 360 joules se 

desfibrilhador monofásico. 

Quanto ao procedimento que o reanimador deve seguir quando existe a dúvida na 

análise do ritmo entre uma assistolia ou uma fibrilhação fina, constata-se que a maioria 
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dos enfermeiros considerou que o reanimador na dúvida não deve desfibrilhar (63%) 

(cf. Tabela 11). 

Tendo em conta os dados apresentados na Tabela 11, pode dizer-se que 45% dos 

enfermeiros consideraram que o momento recomendado para reavaliar o ritmo é de 2 

em 2 minutos. 

Perguntou-se aos enfermeiros em que situações se deve palpar o pulso, durante a RCR 

após se reavaliar o ritmo, constatando-se que 48% responderam que só nas situações em 

que o ritmo é organizado (cf. Tabela 11). 

Constata-se que, durante a RCR, o reanimador deve, para 47% dos enfermeiros, 

procurar as possíveis causas reversíveis, designadas por 4T's e 4H's (cf. Tabela 11) 
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Tabela 11. 

Conhecimentos dos enfermeiros da amostra sobre RCR intra-hospitalar (%) 

Questões Itens/Opções de resposta % 

1. Sinais clínicos que deveriam ser tomados em conta pelo reanimador para 

considerar que o doente se encontra em PCR 
  Inconsciência 

   Inconsciência e ausência de pulso radial 

   Inconsciência e ausência de respiração por mais de 10 segundos 

   Inconsciência, ausência de pulso central e respiração (Correta) 

 

 

2 

2 

25 

71 

2. Procedimentos que fazem parte da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar  

Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCP imediata de alta 

qualidade; Rápida desfibrilhação; Serviços médicos básicos e avançados de emergências; 

SAV e cuidados pós-PCR   
41 

Vigilância e prevenção, reconhecimento e acionamento do SEM, RCR imediata, 

desfibrilhação, SAV e cuidados pós PCR (Correta) 
76 

RCP imediata de alta qualidade; Acionamento do serviço médico de emergência; Rápida 

desfibrilhação; Serviços médicos básicos e avançados de emergências; SAV e cuidados 

pós-PCR   
84 

Vigilância e prevenção, reconhecimento e acionamento do SEM, desfibrilhação, RCR 

imediata, SAV e cuidados pós- PCR 
41 

3. Relação compressão/ventilação (até colocação de via aérea avançada)  

30 compressões e 2 ventilações (Correta) 98 

15 compressões e 2 ventilações 2 

4. Durante o SBV cada insuflação deve demorar  

2 segundos 37 

1 segundos (Correta) 27 

1,5 segundos 1 

O tempo necessário para provocar a elevação completa do tórax 35 

5. Número de compressões torácicas que se deveria realizar por minuto  

100 a 120 (Correta) 46 

100 37 

no mínimo 100 14 

no máximo 120 3 

6. Quantos centímetros deveria comprimir o tórax  

5 a 6 cm (Correta) 68 

no mínimo 5 cm 7 

5 cm 25 

7. Melhor forma de ventilar o doente durante a RCR  

Insuflador manual 22 

Máscara laríngea 1 

Tubo orotraqueal 34 

Deve ser feita com base na experiência do reanimador (Correta) 43 

8. Número de ventilações que o reanimador deveria realizar por minuto (após 

assegurar uma via aérea avançada) 

 

8 a 10 ventilações por minuto síncronas com as compressões 24 

10 ventilações assíncronas com as compressões (Correta) 30 

10 ventilações síncronas com as compressões 12 

Nenhuma está correta 34 

9. Ritmos em que o reanimador deveria administrar 1 mg de adrenalina  

Assistolia 29 

FV e TV sem pulso 7 

AESP 4 

Todas as anteriores (Correta) 60 

10. Frequência com que o reanimador deveria repetir a adrenalina  

De 2 em 2 minutos 32 

De 5 em 5 minutos 5 

De 3 a 5 minutos (Correta) 56 

Nenhuma está correta 7 
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11. Situações em que o reanimador deveria administrar 3 mg de atropina  

Assistolia 18 

FV 4 

AESP 3 

Nenhuma (Correta) 75 

12. Dosagem e diluição que deveriam ser utilizadas para administrar amiodarona  

300 mg em 100cc de dextrose a 5% em H2O 47 

150 mg em 20cc de dextrose a 5% em H2O 12 

300 mg em 20cc de dextrose a 5% em H2O (Correta) 37 

300 mg em 20cc de soro fisiológico 4 

13. Momento em que o reanimador deveria administrar a amiodarona  

Após o 3º choque nos ritmos desfibrilháveis (Correta) 59 

Após o 2º choque nos ritmos desfibrilháveis 20 

Após administrar a 3ª adrenalina nos ritmos de assistolia e AESP 8 

Assim que possível nos ritmos desfibrilháveis 13 

14. Vias que se deveriam utilizar para administrar fármacos durante a RCR  

Endovenosa e central 21 

Endovenosa e intraóssea (Correta) 36 

Endovenosa e endotraqueal 2 

Todas estão corretas 41 

15. Situações em que se deveria desfibrilhar  

FV 7 

FV e TV com pulso 10 

FV e TV sem pulso (Correta) 83 

16. Energia que se deveria utilizar no 1º choque para desfibrilhar  

200 joules se desfibrilhador bifásico 19 

200 joules se desfibrilhador monofásico 7 

360 joules se desfibrilhador monofásico 7 

a e c estão corretas (Correta) 67 

17. Procedimento que o reanimador deve seguir quando existe a dúvida na análise 

do ritmo entre uma assistolia ou uma fibrilhação fina 
 

Desfibrilhar com a mesma energia  27 

Desfibrilhar com uma carga de energia mais baixa 9 

Desfibrilhar com uma carga de energia mais alta 1 

Na dúvida não deve desfibrilhar (Correta) 63 

18. Momento recomendado para reavaliar o ritmo  

De 2 em 2 minutos (Correta) 45 

Sempre que no monitor se altere o ritmo 2 

Após administração de cada choque 12 

Todas estão corretas 41 

19. Situações em que se deve palpar o pulso, durante a RCR após se reavaliar o 

ritmo 
 

FV fina 4 

Só nas situações em que o ritmo é organizado (Correta) 48 

Assistolia 5 

Sempre 43 

20. Durante a RCR, o reanimador deve procurar as possíveis causas reversíveis, 

designadas por 

 

5T's e 5H's 43 

4T's e 4H's (Correta) 47 

4T's e 4P's 5 

5T's e 5P's 5 

Total 100 
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Nível de conhecimentos sobre reanimação cardiorrespiratória em contexto intra-

hospitalar 

 

Constatou-se que o maior grupo de enfermeiros (45%) revelou razoáveis conhecimentos 

sobre reanimação cardiorrespiratória em contexto intra-hospitalar e o menor grupo 

enquadrou-se (19,0%) no nível de bons/muitos bons conhecimentos. No entanto, 

salienta-se o facto de um terço dos enfermeiros ter sido classificado no nível de maus 

conhecimentos (cf. Tabela 12). 

Tabela 12. 

Nível de conhecimento sobre reanimação cardiorrespiratória em contexto intra-hospitalar 

Nível de conhecimento sobre reanimação 

cardiorrespiratória em contexto intra-hospitalar 
n % 

 Mau 36 36 

Razoável 45 45 

Bom/Muito Bom 19 19 

Total 100 100 

 

De seguida procedemos à apresentação dos resultados respeitantes à estatística 

inferencial, na qual constará a hipótese subjacente. 

 

H1 - Existe relação entre as características sociodemográficas e o nível de 

conhecimentos em RCR dos enfermeiros participantes no estudo. 

 

No que se refere à relação entre as características sociodemográficas e o nível de 

conhecimentos em RCR dos enfermeiros participantes no estudo, H1, aplicou-se o Teste 

U de Mann-Whitney para testar esta hipótese (cf. Tabela 13). 

Não se constataram diferenças estatísticas significativas entre o nível dos 

conhecimentos em RCR dos enfermeiros participantes no estudo quanto ao sexo (MW: 

p> 0,539), entre os diferentes grupos etários (MW: p> 0,587) e quanto às habilitações 

académicas (MW: p> 0,329). 
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Tabela 13. 

 Resultados do teste U de Mann-Whitney entre as variáveis sociodemográficas e os conhecimentos em 

RCR em contexto intra-hospitalar 

Conhecimentos em RCR em contexto intra-

hospitalar 

n Média da 

ordenação 

Valor do 

teste 

p 

Sexo 

    Feminino 

    Masculino 

 

72 

28 

 

49,47 

53,14 

 

934,00 

 

0,539 

Grupo etário 

    21-40 anos 

    41-60 anos 

 

66 

34 

 

51,55 

48,47 

 

1053,000 

 

0,587 

Habilitações académicas 

    Bacharelato/Licenciatura 

    Mestrado 

 

85 

15 

 

49,40 

56,73 

 

544,000 

 

0,329 

Legenda: n- Frequência absoluta; p – Probabilidade; RCR – Reanimação Cardiorrespiratória. 

 

Em síntese, atendendo aos resultados apurados rejeita-se a H1, não existindo relação 

entre as características sociodemográficas e o nível de conhecimentos em RCR dos 

enfermeiros participantes no estudo.  

 

H2 - Existe relação entre as características profissionais e o nível de conhecimentos 

em RCR dos enfermeiros participantes no estudo.  

 

Procurou-se saber se as características profissionais, dos enfermeiros participantes no 

estudo, se relacionam com os conhecimentos em RCR em contexto intra-hospitalar, 

tendo-se aplicado o Teste de Kruskal-Wallis (cf. Tabela 14). 

Não se observaram diferenças estatísticas significativas entre o nível dos conhecimentos 

em RCR, dos enfermeiros participantes no estudo, com diferentes categorias 

profissionais (KW: p> 0,891), diferentes tempos de exercício profissional (KW: p> 

0,746) e diferentes tempos de exercício de funções no atual serviço (KW: p> 0,505). 

O nível de conhecimentos em RCR dos enfermeiros da amostra diferia 

significativamente entre os enfermeiros que trabalhavam nos diferentes serviços (KW: 

p< 0,012). Os enfermeiros que exerciam a sua atividade no Serviço de Urgência 

obtiveram uma média de ordenação mais elevada (56,95), significando que possuíam 

maior nível de conhecimentos em RCR do que os enfermeiros que exerciam nos outros 

serviços, sendo que os enfermeiros que trabalhavam na UCIC demonstraram o menor 

nível de conhecimentos.  
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Tabela 14. 

Resultados do teste de Kruskal-Wallis entre as características profissionais e os conhecimentos em RCR 

em contexto intra-hospitalar  

Conhecimentos em RCR em contexto intra-

hospitalar 

n Média da 

ordenação 

gl Valor do 

teste 

p 

Categoria profissional 

Enfermeiro 

Enfermeiro Graduado 

Enfermeiro Especialista 

 

57 

25 

18 

 

50,25 

49,20 

53,08 

 

2 
0,230 0,891 

Tempo de exercício profissional 

Até 10 anos 

11-20 anos 

>20 anos 

 

40 

34 

26 

 

48,40 

53,18 

50,23 

2 
0,586 0,746 

Tempo de exercício de funções no atual serviço     
1-2 anos 

3-10 anos 

>10 anos 

 

31 

36 

33 

 

53,16 

46,33 

52,55 

2 
1,365 0,505 

Serviço onde trabalha atualmente 

UCIP 

UCIC 

Urgência 

 

31 

15 

54 

 

46,90 

34,70 

56,95 

2 
8,882 0,012 

Legenda: n- Frequência absoluta; gl – Graus de liberdade; p – Probabilidade; UCIP – Unidade de 

Cuidados Intensivos Polivalente; UCIC – Unidade de Cuidados Intensivos Coronários: RCR – 

Reanimação Cardiorrespiratória  

 

Em síntese, apenas não se rejeita a H2 no que se refere à variável serviço onde os 

enfermeiros trabalham atualmente, uma vez que se verificou relevância estatisticamente 

significativa, existindo por isso relação entre o nível de conhecimentos dos enfermeiros 

em RCR e o serviço onde trabalhavam.  

 

H3 - Existe relação entre a formação em SBV e SAV e o nível de conhecimentos em 

RCR dos enfermeiros participantes no estudo. 

 

Procurou-se saber se a formação em SBV e SAV interferiam nos conhecimentos em 

RCR em contexto intra-hospitalar, dos enfermeiros participantes no estudo, tendo-se 

aplicado o Teste U de Mann-Whitney (cf. Tabela 15). 

Não se constataram diferenças estatísticas significativas entre o nível dos 

conhecimentos em RCR dos enfermeiros participantes no estudo quanto ao possuir 

formação em SBV (MW: p> 0,051).  

O nível de conhecimentos em RCR dos enfermeiros da amostra diferia 

significativamente entre os enfermeiros que possuíam ou não formação em SAV (MW: 

p< 0,000). Os enfermeiros que possuíam essa formação obtiveram uma média de 
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ordenação mais elevada (59,13), significando que possuíam maior nível de 

conhecimentos em RCR do que os enfermeiros que não possuíam a referida formação. 

Quanto à relação entre o tempo decorrido desde a última formação em SBV e SAV e os 

conhecimentos em RCR em contexto intra-hospitalar, aplicou-se o Teste de Kruskal-

Wallis (cf. Tabela 15). 

Não se constataram diferenças estatísticas significativas no nível dos conhecimentos em 

RCR dos enfermeiros participantes no estudo quanto ao tempo decorrido desde a última 

formação em SBV (KW: p> 0,055).  

O nível de conhecimentos em RCR dos enfermeiros da amostra diferia 

significativamente entre os enfermeiros quanto ao tempo decorrido desde a última 

formação em SAV (KW: p< 0,031). Os enfermeiros que tinham realizado essa formação 

até 2 anos obtiveram uma média de ordenação mais elevada (47,75), significando que 

possuíam maior nível de conhecimentos em RCR do que os enfermeiros que tinham 

realizado essa formação há mais de 2 anos.  

 

Tabela 15. 

 Resultados do teste U de Mann-Whitney e Kruskal-Wallis entre a formação em SBV e SAV e os 

conhecimentos em RCR em contexto intra-hospitalar 

Conhecimentos em RCR em contexto intra-

hospitalar 

n Média da 

ordenação 

gl Valor do 

teste 

p 

Possuir formação em SBV 

Não 

Sim 

 

6 

94 

 

30,58 

51,77 

 

- 
162,500 0,051 

Possuir formação em SAV  
Não 

Sim 

 

33 

67 

 

32,97 

59,13 

- 527,000 0,000 

Conhecimentos em RCR em contexto intra-

hospitalar 

n Média da 

ordenação 
gl 

Valor do 

teste 

p 

Tempo decorrido desde a última formação em 

SBV  
0-2 anos 

2,01-4,99 anos 

≥5 anos 

 

 

27 

30 

36 

 

 

55,74 

39,92 

46,35 

2 5,787 0,055 

Tempo decorrido desde a última formação em 

SAV 

0-2 anos 

2,01-4,99 anos 

≥5 anos 

 

 

8 

20 

38 

 

 

47,75 

34,60 

29,92 

2 6,951 0,031 

Legenda: n- Frequência absoluta; gl – Graus de liberdade; p – Probabilidade; SBV – Suporte Básico de 

Vida; SAV – Suporte Avançado de Vida; RCR – Reanimação Cardiorrespiratória 

 

Em síntese, não se rejeita a H3 entre possuir formação em SAV e o tempo decorrido 

desde a última formação em SAV, onde se registou relevância estatisticamente 
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significativa. O que quer dizer que existe relação entre possuir ou não formação em 

SAV e o tempo decorrido desde a última formação em SAV e o nível de conhecimentos 

em RCR dos enfermeiros participantes no estudo. 

 

H4 - Existe relação entre o número de PCR’s participadas no último ano e o nível 

de conhecimentos em RCR dos enfermeiros participantes no estudo.  

 

Procurou-se saber se existia relação entre o número de PCR’s participadas no último 

ano e o nível de conhecimentos em RCR dos enfermeiros, em contexto intra-hospitalar, 

tendo-se recorrido ao Teste de Kruskal-Wallis (Tabela 16). 

Constatou-se que existiam diferenças estatísticas altamente significativas entre os 

enfermeiros com diferentes números estimados de PCR’s assistidas no último ano e o 

conhecimento dos mesmos em RCR (KW: p=0,001). Os enfermeiros que participaram 

ativamente em mais de 10 PCR´S no último ano obtiveram uma média de ordenação 

mais elevada (64,85), significando que possuíam um nível de conhecimentos em RCR 

mais elevado do que os outros que participaram num número inferior de PCR´s. 

 

Tabela 16. 

Teste de Kruskal-Wallis entre o número estimado de PCR’s assistidas no último ano e os conhecimentos 

em RCR em contexto intra-hospitalar  

Conhecimentos em RCR em contexto intra-

hospitalar 

n Média da 

ordenação 

gl Valor do 

teste 

p 

Número estimado de PCR’s assistidas no 

último ano  
< 5 PCR´s 

5-10 PCR´s 

>10 PCR´s 

 

 

36 

33 

31 

 

 

41,65 

46,67 

64,85 

2 13,459 0,001 

Legenda: n- Frequência absoluta; gl – Graus de liberdade; p – Probabilidade; PCR – Paragem 

Cardiorrespiratória; RCR – Reanimação cardiorrespiratória  

 

Em suma, os resultados apurados levam à não rejeição da H4, inferindo-se que o número 

estimado de PCR’s assistidas no último ano está relacionado com o conhecimento dos 

enfermeiros participantes no estudo em RCR. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

Depois da apresentação dos resultados, procedemos neste capítulo à discussão dos 

mesmos. Para tal, recorremos a estudos realizados a nível nacional e internacional, com 

o mesmo objeto de estudo e com a mesma população, ou na impossibilidade de tal, com 

a população em geral. 

O capítulo foi organizado em três subcapítulos: quanto à caracterização 

sociodemográfica e profissional da amostra de enfermeiros, quanto à experiência e 

formação em RCR dos mesmos e quanto aos conhecimentos sobre RCR em contexto 

intra-hospitalar. Os resultados são discutidos pela mesma sequência da sua 

apresentação. 

 

5.1. Quanto à caracterização sociodemográfica e profissional da amostra 

 

No presente estudo constatou-se que a maioria dos enfermeiros era do sexo feminino 

(72%), enquadrava-se no grupo etário dos 21-40 anos (66%) e detinha o estado civil de 

casado (65%). Estes resultados vão ao encontro dos dados do Instituto Nacional de 

Estatística (2018), segundo os quais, em 2016, estavam registados na Ordem dos 

Enfermeiros 81,7% de enfermeiras. De igual modo, no estudo de Catalão e Gaspar 

(2017), dos 109 enfermeiros participantes, 74 pertenciam ao sexo feminino, 

representando 67.9% da amostra. No mesmo estudo, a média de idades foi de 39.4 anos, 

com uma idade mínima de 25 anos e a máxima de 58 anos. Os dados estatísticos 

referentes à idade dos enfermeiros, a nível nacional, evidenciam que a profissão é 

exercida maioritariamente por enfermeiros mais jovens, com quase 50% a terem uma 

idade inferior a 36 anos (Ordem dos Enfermeiros, 2018), idade que se enquadra no 

grupo etário com maior percentual, do presente estudo.  

Constatamos também que a maioria dos enfermeiros da amostra possuía como grau 

académico a licenciatura (84%) e exercia a sua atividade profissional no Serviço de 

Urgência (54%), corroborando os resultados do estudo de Pereira (2017), onde, numa 

amostra de 100 enfermeiros, também havia um predomínio de enfermeiros com o título 

académico de licenciatura (81,18%). Quanto ao serviço onde os participantes no estudo 

exerciam a sua atividade profissional, enquanto no estudo de Catalão e Gaspar (2017), 



Discussão dos resultados 

64 

se verificou que a maior percentagem de enfermeiros inquiridos exercia atividade 

profissional no serviço de UCI (26.6%), seguidos pelos que exerciam no Serviço de 

Urgência (20.2%) e Serviço de Cirurgia (17.4%), no presente estudo a maioria dos 

enfermeiros exercia a sua atividade profissional no serviço de urgência. 

 

5.2. Quanto à experiência e formação em RCR 

 

No que se refere à experiência em RCR, constatou-se que, no último ano, o número 

estimado de PCR’s assistidas oscilou entre 1 uma PCR e 80 PCR´s, com uma média de 

11,44±12,30 PCR´s. Estes resultados revelam que a PCR consiste num evento que 

ocorre com alguma frequência no meio intra-hospitalar. Deste modo, os enfermeiros, 

elementos integrantes da equipa multidisciplinar, que estão na primeira linha de cuidado 

à pessoa internada, devem detetar precocemente a PCR a fim de poderem atuar de 

forma rápida e eficiente para uma possível reversão do evento crítico (Azevedo, 2016). 

Os resultados encontrados no presente estudo corroboram os registados por Catalão e 

Gaspar (2017), onde o número estimado de PCR’s assistidas oscilou entre 1 uma PCR e 

82 PCR´s. Também estes autores referem que é importante o estudo da perceção dos 

enfermeiros envolvidos na assistência à PCR intra-hospitalar, para que se possam 

detetar as principais dificuldades/necessidades sentidas, as quais têm de ser 

normalizadas e ajustadas, para se minimizar o seu impacte no resultado da sua 

intervenção em todos os doentes assistidos.  

Constatou-se que 94,0% dos enfermeiros possuía formação em SBV (acreditada), tendo 

64,5% referido que quem teve a iniciativa para fazer essa formação foi o hospital, com 

uma média de tempo desde a última formação ou atualização a rondar os 12,25±2,64 

anos. 

 Apurou-se também que a maioria dos enfermeiros (67,0%) possuía formação em SAV, 

tendo 55,2% mencionado que essa iniciativa foi do hospital, sendo que o tempo 

decorrido desde a última formação em SAV teve um mínimo de 2 anos e um máximo de 

14 anos, com uma média de 5,44±2,95 anos. 

Catalão e Gaspar (2017) afirmam que os enfermeiros do seu estudo pensam que os 

atuais sistemas de assistência hospitalar à PCR são insuficientes na sua atuação e os que 

pertencem a serviços sem monitorização adequada, com défices de formação e/ou 
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competência em SBV e SAV têm maior dificuldade na referida assistência. Tendo em 

conta que a PCR é um evento frequente no ambiente intra-hospitalar, podendo ocorrer 

em doentes internados, na consulta, visitas ou mesmo em funcionários, a forma como 

estas potenciais vítimas são abordadas e a celeridade desse atendimento é extremamente 

importante na sua sobrevivência, o que implica que os profissionais de saúde tenham 

conhecimento adequado, e que realizem formação em SBV e SAV. 

Os autores supracitados referem que, contrariamente ao que acontece nas PCR´s pré- 

hospitalares, cerca de 80% das PCR´s intra-hospitalares não são repentinas, mas 

precedidas de sinais objetivos de instabilidade clínica e fisiológica. Algum tempo antes 

de sofrer PCR, a pessoa, por norma apresenta sinais e sintomas que abrangem: a 

dificuldade respiratória, a elevação da frequência cardíaca, a diminuição do débito 

cardíaco, a hipotensão, a prostração, a letargia e o estado confusional (INEM, 2017). 

Catalão e Gaspar (2017) salientam ainda que talvez por inexperiência dos profissionais 

em utilizar equipamento e fármacos de urgência, recursos insuficientes, défices de 

formação ou competência em SBV e SAV, e até a própria estrutura e localização dos 

serviços hospitalares, pode interferir com o atendimento nas PCR’s. Reforçam que os 

défices de formação ou competência em SBV e SAV podem interferir no atendimento 

nas PCR’s e no reconhecimento de sinais de degradação hemodinâmica e neurológica. 

 

5.3. Quanto aos conhecimentos sobre RCR em contexto intra-hospitalar 

 

No que diz respeito aos conhecimentos sobre RCR em contexto intra-hospitalar, 

verificou-se que a maioria dos enfermeiros (45%) revela razoáveis conhecimentos sobre 

reanimação cardiorrespiratória em contexto intra-hospitalar e apenas 19,0% bons/muitos 

bons conhecimentos. Estes resultados corroboram os alcançados por Palhares, Neto, 

Dell'Acqua e Corrente (2014), cujo estudo revela que, apesar de haver uma melhoria no 

atendimento aos doentes em PCR a nível intra-hospitalar, a maioria dos enfermeiros 

manifesta conhecimentos razoáveis e alguns deles maus conhecimentos, sendo inferior 

o número de enfermeiros com muito bons conhecimentos. De acordo com os mesmos 

autores, os enfermeiros devem participar de cursos de formação periódicos e possuir 

atendimento de PCR padronizado para que esse modelo possa ser adotado por todas as 

unidades de internamento. A atuação dos enfermeiros é fundamental no atendimento a 

doentes com PCR, o que implica organização da equipa, equilíbrio emocional, domínio 
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técnico-científico e uma correta distribuição das funções na sua conduta (Palhares et al., 

2014). 

Ainda no que se refere aos conhecimentos dos enfermeiros sobre RCR em contexto 

intra-hospitalar, refere-se que os valores percentuais obtidos na maioria dos itens que 

constituem esta dimensão são reveladores de razoável e mau conhecimento, uma vez 

que apenas 27% diz que cada ventilação deve demorar, 1 segundo, durante o SBV, para 

se obter uma RCP de alta qualidade. Quanto ao número de compressões torácicas que se 

deveria realizar por minuto, 46% dos enfermeiros é que referiram 100 a 120 

compressões por minuto. Em relação à melhor forma de ventilar o doente durante a 

RCR, registou-se que menos de metade da amostra (43%) considera que deve ser feita 

com base na experiência do reanimador; somente 30% consideram 10 ventilações por 

minuto assíncronas com as compressões o número de ventilações que o reanimador 

deveria realizar por minuto (após assegurar uma via aérea avançada). No âmbito da 

dosagem e diluição que deveriam ser utilizadas para administrar amiodarona, apenas 

37% indicaram 300 mg em 20cc de dextrose. Apurou-se uma percentagem baixa de 

enfermeiros que indicaram que as vias que se deveriam utilizar para administrar 

fármacos durante a RCR são a endovenosa e intraóssea (36%); com menos de metade da 

amostra (45%) a considerar que o momento recomendado para reavaliar o ritmo é de 2 

em 2 minutos. São também baixas as percentagens de enfermeiros que (48%) que 

responderam que só nas situações em que o ritmo é organizado que se deve palpar o 

pulso, durante a RCR após se reavaliar o ritmo, tendo apenas 47% referido que, durante 

a RCR, o reanimador deve procurar as possíveis causas reversíveis, designadas por 4T's 

e 4H's. Face aos resultados apurados, refere-se que é fundamental que os enfermeiros 

detenham conhecimentos adequados para a melhoria do resultado da PCR, que depende 

de 3 fatores chave: instituição de RCP precoce, otimização do tempo de resposta à 

ocorrência e desfibrilhação precoce (Hajbaghery, Mousavi & Akbari, 2005; Herlitz, 

Bang, Aune, Ekstrom, Lundstrom & Holmberg, 2000; Herrera, Lopez, Gonzalez, 

Dominguez, Garcia & Bocanegra, 2009). 

Ressalva-se que as percentagens mais elevadas de respostas corretas e que 

correspondem a bons conhecimentos foram obtidas em relação aos seguintes itens: 71% 

dos enfermeiros indicaram a inconsciência, a ausência de pulso central e respiração 

como sendo os sinais clínicos que deveriam ser tomados em conta pelo reanimador para 

considerar que o doente se encontra em PCR; 76% dos enfermeiros reconhecem e 
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acionam o SEM, RCR imediata, desfibrilhação, SAV e cuidados pós PCR, como 

procedimentos que fazem parte da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar, vigilância e 

prevenção; quase a totalidade da amostra (98%) indicou 30 compressões e 2 ventilações 

em termos de relação compressão/ventilação (até colocação de via aérea avançada); 

68% consideram entre 5 a 6 centímetros na compressão do tórax; 60% indicaram que os 

ritmos que o reanimador deveria administrar 1 mg de adrenalina são a assistolia, FV e 

TV sem pulso e AESP; 56% indicam que a frequência com que o reanimador deveria 

repetir a adrenalina é de 3 a 5 minutos; 75% referem que não é nenhuma das situações 

mencionadas em que o reanimador deveria administrar 3 mg de atropina; a maioria dos 

enfermeiros (59%) referiu, como momento em que o reanimador deveria administrar a 

amiodarona, após o 3º choque nos ritmos desfibrilháveis; 83% referiu a FV e TV sem 

pulso como sendo as situações em que se deveria desfibrilhar; a grande maioria dos 

enfermeiros (67%) considera que a energia deve ser 200 joules se desfibrilhador 

bifásico e 360 joules se desfibrilhador monofásico, como a energia que se deveria 

utilizar no 1º choque para desfibrilhar; com mais de metade dos enfermeiros a 

considerar que o reanimador não deve desfibrilhar (63%), quando existe a dúvida na 

análise do ritmo entre uma assistolia ou uma fibrilhação fina. 

Quanto aos resultados apurados em relação à H1, constatou-se que não existe relação 

entre as características sociodemográficas e o nível de conhecimentos em RCR dos 

enfermeiros participantes no estudo, resultando na rejeição da H1, o que não corrobora 

os dados alcançados por Almeida Esmenia, Dalri e Araújo (2011), cujo estudo revela 

diferenças estatisticamente significativas entre os enfermeiros do género feminino e 

masculino (p=0,011). O mesmo estudo revela diferenças nas questões relativas à 

deteção da PCR, no SAV, nos fármacos utilizados e nos registos do atendimento a 

doentes com PCR, tendo sido os enfermeiros do sexo feminino os que manifestaram 

mais conhecimento em RCR. No estudo de Catalão e Gaspar (2017), apesar de se ter 

verificado que os enfermeiros do sexo masculino e os que têm mais idade revelaram 

menor dificuldade que os do sexo feminino em relação à assistência em PCR em meio 

intra-hospitalar, também não foram registadas diferenças estatisticamente significativas 

entre ambos os sexos e nos grupos etários quanto aos conhecimentos em RCR, o que 

coincide com os resultados do presente estudo.  

No que respeita à H2, os dados alcançados levam à sua não rejeição quanto à variável 

serviço onde os enfermeiros trabalham atualmente, uma vez que se verificou relevância 
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estatisticamente significativa, tendo sido os enfermeiros que trabalham no Serviço de 

Urgência os que revelaram mais conhecimentos em RCR em contexto intra-hospitalar, 

com uma média de ordenação de 56,95. Estes resultados não estão em conformidade 

com os do estudo de Almeida et al. (2011) onde ficou demonstrado que os enfermeiros 

que trabalham num Serviço de Urgência apresentaram lacunas ao nível de 

conhecimento sobre como detetar uma PCR, na sequência do SBV e em termos de 

relação ventilação/compressão (>60%), desconhecendo as condutas imediatas após a 

deteção (>70%) e os padrões de ritmos presentes na PCR (>80%), tendo identificado 

parcialmente (100%) os fármacos utilizados na RCP. Os resultados encontrados no 

presente estudo também não vão ao encontro dos alcançados por Catalão e Gaspar 

(2017), uma vez que, no seu estudo, foram os enfermeiros que exercem funções numa 

UCI os que manifestaram mais conhecimento em PCR e menos dificuldades de 

intervenção. Os enfermeiros que exercem funções no Serviço de Urgência revelaram 

uma média mais elevada em relação aos outros grupos em termos de ativação da ajuda 

diferenciada à PCR e na atuação em RCP. Contudo, revelaram muitas dificuldades na 

deteção, alerta e resposta à PCR. 

Em relação à H3, a mesma não foi rejeitada para as variáveis possuir formação em SAV 

e o tempo decorrido desde a última formação em SAV, onde se registram diferenças 

estatisticamente significativas. Deste modo, constatou-se que os enfermeiros com mais 

conhecimentos em RCR em contexto intra-hospitalar são os que possuem formação em 

SAV e os que referem que o tempo decorrido desde a última formação foi de 0-2 anos. 

No estudo de Almeida et al. (2011) não há registo de diferenças estatisticamente 

significativas entre os enfermeiros que realizaram formação em SAV e os que não 

realizaram. Todavia, os autores chamam à atenção para o facto de ser reduzido o 

número de enfermeiros que realizaram formação em SAV. Porém, os autores 

encontraram diferenças entre os enfermeiros que realizaram o curso SBV e os que não o 

realizaram, inclusive em questões que abordavam os ritmos e a sequência do SBV. Face 

a estes resultados, Almeida et al. (2011) referem que os enfermeiros que frequentaram o 

curso de SBV conseguem enumerar a sequência da RCR sem dificuldades, o que já 

tinha sido demonstrado também no estudo de Filgueiras, Bandeira, Delmondes, 

Oliveira, Lima, Cruz et al. (2006), o que significa que estas formações consolidam os 

conhecimentos neste âmbito.  
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Quanto à H4, os resultados apurados levam à sua não rejeição, uma vez que se constatou 

que o número estimado de PCR’s assistidas no último ano está relacionado com o 

conhecimento dos enfermeiros em estudo em RCR, tendo sido os enfermeiros que 

assistiram a mais de 10 PCR´s no último ano os que manifestaram mais conhecimentos. 

Estes resultados poderão ser justificados à luz do fator experiência em PCR, dotando os 

enfermeiros de mais conhecimentos em RCR. 

Face aos resultados apurados, importa referir que o desenvolvimento de estudos em 

pessoas vítimas de PCR permitem aumentar a eficiência do SAV em meio intra-

hospitalar. Por outro lado, a aposta na monitorização da qualidade das compressões 

torácicas por meio da capnografia/capnometria, caso exista uma via aérea avançada, e a 

minimização do tempo de interrupção das compressões torácicas, passando pela ênfase 

da importância de equipas de reanimação especializadas em meio intra-hospitalar, 

assumem-se como algumas das recomendações que surgiram em 2010 e em 2015, como 

medidas para desenvolver a qualidade e o sucesso da RCR (European Resuscitation 

Council, 2010, 2015). 

Importa ainda mencionar que, a nível hospitalar, a formação dos enfermeiros deve 

contemplar prioritariamente SBV e SAV (Comissão de Reavaliação da Rede Nacional 

de Emerência/Urgência, 2012; Ministério da Saúde, 2014), como meio de garantir uma 

adequada assistência na PCR, sendo importante, assim, implementar-se uma cultura de 

formação em prática simulada de situações de emergência.  
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6. CONCLUSÕES  
 

Após uma análise atenta à apresentação dos resultados obtidos e discussão dos mesmos 

e tendo em conta os objetivos que formulamos à partida para este estudo, estamos agora 

em condições de elencar de um conjunto de conclusões.  

O perfil sociodemográfico dos enfermeiros participantes neste estudo pode dizer-se ser 

um profissional do sexo feminino, pertencente ao grupo etário dos 21-40 anos de idade, 

casado, possuir uma licenciatura, deter um tempo de exercício profissional até 10 anos, 

exercer funções predominantemente no serviço de urgência e deter um tempo de 

atividade neste serviço entre 3 e 10 anos. Trata-se por isso, de uma amostra de 

enfermeiros que se pode considerar jovem e com uma experiência razoável. 

Quanto à experiência e formação em RCR os enfermeiros da amostra reportaram ter 

participado ativamente entre uma a 80 PCR´s com uma média de 11,44±12,30 PCR´s, o 

que significa que existem enfermeiros com uma elevada experiência neste âmbito. A 

grande maioria dos enfermeiros detinha formação em SBV (94%) e a maioria em SAV 

(67%), sendo que no maior grupo já tinha decorrido desde a última formação em SBV 

cinco ou mais anos e no caso do SAV inclui maioria dos enfermeiros participantes no 

estudo. Pode assim concluir-se que esta formação não está a respeitar a devida 

frequência, existindo recomendações para que esse intervalo seja inferior a 2 anos. Essa 

formação é na sua maioria da iniciativa do hospital. No entanto, ainda existe um grupo 

alargado de enfermeiros a tomar essa iniciativa, quando deveria ser a instituição a fazê-

lo e a promover essa formação. Pode assim dizer-se que estes enfermeiros necessitam de 

mais formação, principalmente, em SAV e sobretudo, atualização dessa formação. A 

instituição também deverá ter um papel mais ativo nesse processo e tomar a iniciativa 

de instituir um plano de formação que dote estes profissionais que estão na primeira 

linha de assistência, não só de conhecimentos, mas também de competências para que 

consigam ser mais eficazes na sua atuação certamente. 

O maior grupo de enfermeiros da amostra enquadrou-se na classe de razoáveis 

conhecimentos em RCR (45%), mas existe um grupo de 36% de enfermeiros que se 

classificou na classe de maus conhecimentos neste âmbito. Estes resultados permitem-

nos assim concluir que existe um défice de conhecimentos em RCR, nos enfermeiros da 

amostra, tal como sucedeu em outros estudos semelhantes a este. Assim, estes 
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enfermeiros têm necessidade de melhorar os seus conhecimentos em RCR, o que 

certamente melhorará as suas competências e o seu desempenho e a qualidade de 

cuidados de enfermagem prestados neste âmbito e, particularmente, na assistência à 

pessoa em situação crítica, área do mestrado, no qual foi desenvolvido este trabalho.  

Constatou-se existir relação entre o nível de conhecimentos em RCR dos enfermeiros 

participantes no estudo e o serviço onde exerciam a sua atividade profissional; entre o 

nível de conhecimentos em RCR e deter formação em SAV; entre o nível de 

conhecimentos em RCR e o tempo decorrido desde a última formação em SAV; e entre 

o nível de conhecimentos em RCR e o número de PCR´s em que participaram 

ativamente no último ano. Estas variáveis demonstraram ser as mais discriminativas, 

enquanto em termos das variáveis sociodemográfica não houve nenhuma diferença entre 

os grupos. São, por isso, os fatores relacionados com os conhecimentos em RCR. 

As principais limitações deste estudo relacionam-se com o facto de se tratar de uma 

amostra não aleatória e de conveniência e de ser um estudo transversal. A amostra não 

aleatória é menos fiável que a aleatória, quanto à generalização dos resultados. Com a 

realização de um estudo longitudinal, no qual se implementasse formação em SBV e 

SAV seria possível verificar o efeito deste programa de formação, nos conhecimentos e 

nas competências dos enfermeiros, que participassem no estudo. Fica aqui a sugestão 

para futuros estudos com este objeto de investigação. 

Será dado conhecimento dos resultados deste estudo ao Presidente do Conselho de 

Administração, da instituição de saúde, contexto deste estudo, para que funcione como 

um diagnóstico de situação, a fim de que os mesmos possam tomar medidas para 

poderem melhorar os conhecimentos e competências destes enfermeiros e outros 

profissionais de saúde, que prestam cuidados à pessoa em situação crítica. Desta forma 

pensamos que o mesmo poderá ter implicações na prática profissional, melhorando a 

qualidade dos cuidados de Enfermagem prestados e contribuir para o avanço da área da 

enfermagem especializada em pessoa em situação crítica. 

Decorrente das evidências encontradas, sugere-se que se continue a apostar mais na 

formação dos enfermeiros ao nível da atuação em RCR em contexto intra-hospitalar, o 

que deverá constituir-se como um ponto fulcral por parte das próprias instituições 

hospitalares. Isto porque o sucesso da atuação em casos de PCR depende da qualidade 

do atendimento prestado que exige rapidez, eficiência, conhecimento científico e 
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habilidade técnica. Quanto mais precoce a realização das manobras de RCR, melhor 

será o prognóstico para as funções neurofisiológicas do doente. 

É, assim, indispensável incentivar os enfermeiros para a reavaliação e capacitação 

contínuas, dado que a adequada RCR assume-se como um fator basilar nos índices de 

sobrevivência nos episódios de PCR, sendo o enfermeiro o profissional de saúde, por 

norma, o primeiro a deparar-se com esse acontecimento, o que implica que tenha de 

possuir conhecimento atualizado para que possa agir com segurança e sem perda de 

tempo, visando uma assistência sistematizada nessa situação, aumentando a 

sobrevivência do doente. 

Finda a conclusão deste trabalho, na base da exploração das evidências capazes de 

responder adequadamente aos objetivos enunciados, importa ainda aludir a algumas das 

dificuldades encontradas ao longo do trabalho, sendo uma delas a escassa bibliografia 

sobre o conhecimento dos enfermeiros em RCR em contexto intra-hospitalar, cuja 

produção científica se centra mais no âmbito pré-hospitalar e em estudantes de 

enfermagem com formação simulada. Contudo, considera-se que se alcançaram 

resultados robustos para a compreensão do fenómeno em análise.  
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Anexo 1 

Versão Provisória do questionário 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

 

Questionário 
 

 

 

Fatores Relacionados com os Conhecimentos dos Enfermeiros sobre Reanimação 

Cardiorrespiratória em Adultos de um Centro Hospitalar 

 

 

 

Vila Real, 2017 

 

Andreia Filipa Pereira Coto  

 



 

 

Caro participante, 

O presente questionário insere-se no âmbito do desenvolvimento da dissertação para obtenção 

do grau de mestre em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica, na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro em consórcio com a Universidade do Minho, sob a orientação do 

Professor Doutor Amâncio Carvalho. 

Neste estudo pretende-se analisar a relação entre as características sociodemográficas, 

profissionais e de formação em Suporte Básico de Vida e Suporte Avançado de Vida e o nível 

de conhecimentos sobre reanimação cardiorrespiratória dos enfermeiros que exercem funções 

nos serviços de urgência, unidade de cuidados intensivos polivalente e unidade de cuidados 

intensivos coronários. 

A resposta ao questionário é de natureza individual, voluntária e confidencial. Todos os 

questionários serão tratados no respeito da confidencialidade da informação disponibilizada. É 

fundamental que responda a todas as questões com rigor e honestidade.  

O questionário demora, em média, cerca de 20 minutos a ser preenchido. 

 

 

Obrigada pela sua colaboração. 

 

Andreia Filipa Pereira Coto
 

Enfermeira a desempenhar funções na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente/Intermédios no 

CHTMAD 

Para algum esclarecimento adicional por favor contactar:  

 

Email: andreia.coto@gmail.com,  

Telemóvel: 969255256 

Morada: A/C Andreia Filipa Pereira Coto 

CHTMAD, EPE – Hospital São Pedro 

Avenida da Noruega 

Lordelo – Vila Real 

5000 – 508 Vila Real 

mailto:andreia.coto@gmail.com
tel:936471386


 

 

 

PARTE 1 – Caracterização Sociodemográfica e Profissional 

1. Idade _____ anos 

 

2. Sexo:  

Feminino      

Masculino    

 

3. Estado civil: 

Solteiro     

Casado     

União de facto    

Divorciado    

Viúvo     

 

4. Habilitações académicas: 

Bacharelato    

Licenciatura     

Mestrado    

Doutoramento   

 

5. Categoria profissional:  

Enfermeiro     

Enfermeiro Graduado    

Enfermeiro especialista  

 

6. Tempo de exercício ____ anos 

 

7. Serviço onde trabalha atualmente:  

UCIP     

UCIC      

Urgência   

 

8. Tempo de exercício de funções no atual serviço _____(anos) 

 

PARTE 2 – Experiência em Reanimação Cardiorrespiratória 

1. Número estimado de PCR’s assistidas no último ano: __________ 

 

2. Possui formação em SBV (Acreditada): 

Sim     

Não     

  



 

 

3. Tempo desde a última formação ou atualização em SBV: ____anos _____ meses 

4. Quem teve a iniciativa de realizar essa formação: 

O próprio    

O Hospital    

 

5. Possui formação em SAV (Acreditada): 

Sim    

Não     

 

6. Tempo desde a última formação ou atualização em SAV:____ anos _____ meses 

7. Quem teve a iniciativa de realizar essa formação: 

O próprio    

O Hospital    

 

 

PARTE 3 – Conhecimentos sobre Reanimação Cardiorrespiratória em contexto intra-

hospitalar 

Um doente dentro de um hospital sofre uma paragem cardiorrespiratória. Para cada situação 

abaixo descrita assinale a opção que, na sua opinião, corresponde a atitude mais correta que o 

reanimador deve adotar. 

1. Quais dos seguintes sinais clínicos deveriam ser tomados em conta pelo reanimador para considerar 

que o doente se encontra em PCR: 

a) Inconsciência          

b) Inconsciência e ausência de pulso radial      

c) Inconsciência e ausência de respiração por mais de 10 segundos    

d) Inconsciência e ausência de pulso central e respiração     

 

2. A Cadeia de Sobrevida foi criada para ressaltar a importância de atitudes hierarquizadas no 

atendimento de emergências como a PCR. Indique os procedimentos que o reanimador deve realizar 

e que fazem parte da Cadeia de Sobrevivência intra-hospitalar: 

a) Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCP imediata de alta 

qualidade; Rápida desfibrilhação; Serviços médicos básicos e avançados de emergências; SAV e 

cuidados pós-PCR    

b) Vigilância e prevenção; Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCP 

imediata de alta qualidade; Rápida desfibrilhação; SAV e cuidados pós-PCR    

   

c) RCP imediata de alta qualidade; Acionamento do serviço médico de emergência; Rápida 

desfibrilhação; Serviços médicos básicos e avançados de emergências; SAV e cuidados pós-PCR  

   

d) Vigilância e prevenção; Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; Rápida 

desfibrilhação; RCP imediata de alta qualidade; Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR  

      



 

 

3. Qual a relação compressão/ventilação que o reanimador deveria realizar (até colocação de uma via 

aérea avançada): 

a) 30 Compressões e 2 ventilações    

b) 15 Compressões e 2 ventilações    

c) 100 Compressões e 10 ventilações    

d) 45 Compressões e 2 ventilações   

 

4. Durante o SBV, para se obter uma RCP de alta qualidade, cada ventilação deve demorar: 

a) 2 Segundos            

b) 1 Segundo             

c) 1,5 Segundos        

d) O tempo necessário para provocar a elevação completa do tórax  

 

5. Quantas compressões torácicas deveria realizar por minuto: 

a) 100 a 120     

b) 100     

c) No mínimo 100    

d) No máximo 120    

 

6. Quantos centímetros deveria comprimir o tórax: 

a) 5 a 6 cm     

b) No mínimo 5 cm    

c) Até 6 cm     

d) 5 cm    

 

7. Durante a RCR a melhor forma de ventilar o doente é: 

a) Com AMBU      

b) Máscara Laríngea      

c) Tubo orotraqueal      

d) Deve ser feita com base na experiência do reanimador  

 

8. Após assegurar uma via aérea definitiva, quantas ventilações o reanimador deveria realizar por 

minuto: 

a) 8 a 10 ventilações por minuto  síncronas com as compressões  

b) 10 Ventilações assíncronas com as compressões     

c) 10 Ventilações síncronas com as compressões     

d) Nenhuma está correta        

 

9. Em qual dos seguintes ritmos o reanimador deveria administrar 1 mg de adrenalina: 



 

 

a) Assistolia      

b) FV e TV sem pulso    

c) AESP      

d) Todas as anteriores     

 

10. Com que frequência o reanimador deveria repetir a adrenalina: 

a) De 2 em 2 minutos     

b) De 5 em 5 minutos    

c) De 3 a 5 minutos     

d) Nenhuma está correta    

 

11. Em que situações o reanimador deveria administrar 3 mg de atropina: 

a) Assistolia      

b) FV      

c) AESP      

d) Nenhuma      

 

12. Qual a dosagem e a diluição que deveria ser utilizada para administrar amiodarona: 

a) 300 mg em 100cc de dextrose  5% em H2O  

b) 150 mg em 20cc de dextrose a 5% em H2O  

c) 300 mg em 20cc de dextrose a 5% em H2O  

d) 300 mg em 20cc se soro fisiológico    

 

13. Em que momento o reanimador deveria administrar a amiodarona: 

a) Após o 3º choque nos ritmos desfibrilháveis       

b) Após o 2º choque nos ritmos desfibrilháveis       

c) Após administrar a 3ª adrenalina nos ritmos de assistolia e AESP  

d) Assim que possível nos ritmos desfibrilháveis     

 

14. Quais as vias que o reanimador deveria usar para administração de fármacos durante a RCP: 

a) Endovenosa e Central     

b) Endovenosa e intraóssea     

c) Endovenosa e endotraqueal     

d) Todas estão corretas     

 

15. Em que situações deveria desfibrilhar: 

a) FV      

b) FV e TV com pulso    

c) AESP      



 

 

d) FV e TV sem pulso    

 

16. Qual a energia que deveria utilizar no 1º choque para desfibrilhar: 

a) 200 joules se desfibrilhador bifásico     

b) 200 joules se desfibrilhador monofásico    

c) 360 joules se desfibrilhador monofásico    

d) a e c estão corretas       

 

17. Quando existe a dúvida na análise do ritmo entre uma assistolia ou uma fibrilhação fina, o 

reanimador deve: 

a) Desfibrilhar com a mesma energia      

b) Na dúvida deve desfibrilhar com uma carga de energia mais baixa  

c) Na dúvida deve desfibrilhar com uma carga de energia mais alta   

d) Na dúvida não deve desfibrilhar      

 

18. Qual o intervalo recomendado para reavaliar ritmo: 

a) De 2 em 2 minutos        

b) Sempre que no monitor se altere o ritmo     

c) Após a administração de cada choque    

c) Todas estão corretas       

 

19. Após reavaliar o ritmo deve se palpar o pulso: 

a) FV fina       

b) Só nas situações em que o ritmo seja organizado  

c) Assistolia       

d) Sempre       

 

20. Durante a RCP, o reanimador deve procurar as possíveis causas reversíveis, designadas por: 

a) 5T’s e 5H’s    

b) 4T’s e 4H’s   

c) 4 T’s e 4P’s  

c) 5 T’s e 5P’s  

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração 



 

 

 

  



 

 

Anexo 2 

Versão Definitiva do Questionário 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE 

 

 

Questionário 
 

Fatores Relacionados com os Conhecimentos dos Enfermeiros sobre Reanimação 

Cardiorrespiratória em Adultos de um Centro Hospitalar 

 

 

 

Andreia Filipa Pereira Coto  

 

 

 
Vila Real, 2018 

 



 

 

Caro participante, 

O presente questionário insere-se no âmbito do desenvolvimento da dissertação para obtenção 

do grau de mestre em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica, na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro em consórcio com a Universidade do Minho, sob a orientação do 

Professor Doutor Amâncio Carvalho. 

Neste estudo pretende-se analisar a relação entre as características sociodemográficas, 

profissionais e de formação em Suporte Básico de Vida e Suporte Avançado de Vida e o nível 

de conhecimentos sobre reanimação cardiorrespiratória dos enfermeiros que exercem funções 

nos serviços de urgência, unidade de cuidados intensivos polivalente e unidade de cuidados 

intensivos coronários. 

A resposta ao questionário é de natureza individual, voluntária e confidencial. Todos os 

questionários serão tratados no respeito da confidencialidade da informação disponibilizada. É 

fundamental que responda a todas as questões com rigor e honestidade.  

O questionário demora, em média, cerca de 15 minutos a ser preenchido. 

 

 

Obrigada pela sua colaboração. 

 

Andreia Filipa Pereira Coto
 

Enfermeira a desempenhar funções na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente/Intermédios no 

CHTMAD 

 

Para algum esclarecimento adicional por favor contactar:  

 

Email: andreia.coto@gmail.com,  

Telemóvel: 969255256 

Morada: A/C Andreia Filipa Pereira Coto 

CHTMAD, EPE – Hospital São Pedro 

Avenida da Noruega 

Lordelo – Vila Real 

5000 – 508 Vila Real 

  

mailto:andreia.coto@gmail.com
tel:936471386


 

 

PARTE 1 – Caracterização Sociodemográfica e Profissional 

9. Idade _____ anos 

 

10. Sexo:  

Feminino      

Masculino    

 

11. Estado civil: 

Solteiro     

Casado     

União de facto    

Divorciado    

Viúvo     

 

12. Habilitações académicas: 

Bacharelato    

Licenciatura     

Mestrado    

Doutoramento   

 

13. Categoria profissional:  

Enfermeiro     

Enfermeiro Graduado    

Enfermeiro especialista  

 

14. Tempo de exercício ____ anos 

 

15. Serviço onde trabalha atualmente:  

UCIP     

UCIC      

Urgência   

 

16. Tempo de exercício de funções no atual serviço _____(anos) 

 

PARTE 2 – Experiência em Reanimação Cardiorrespiratória (RCR) 

8. Número estimado de Paragens Cardiorrespiratórias (PCR’s) em que participou no último ano: 

__________ 

 

9. Possui formação em Suporte Básico de Vida (SBV), certificado: 

Sim     

Não     

  



 

 

2.1 Se sim, tempo desde a última formação ou atualização em SBV: ____anos _____ meses 

 

2.2 Quem teve a iniciativa de realizar essa formação: 

O próprio    

O Hospital    

 

10. Possui formação em Suporte Avançado de Vida (SAV), certificado: 

Sim    

Não     

 

3.1 Se sim, tempo desde a última formação ou atualização em SAV:____ anos _____ meses 

 

3.2 Quem teve a iniciativa de realizar essa formação: 

O próprio    

O Hospital    

 

PARTE 3 – Conhecimentos sobre Reanimação Cardiorrespiratória em contexto intra-

hospitalar 

Um doente dentro de um hospital sofre uma paragem cardiorrespiratória. Para cada situação 

abaixo descrita assinale colocando uma cruz na opção que, na sua opinião, corresponde a 

atitude mais correta que o reanimador deve adotar. 

1. Quais dos seguintes sinais clínicos deveriam ser tomados em conta pelo reanimador para considerar 

que o doente se encontra em PCR: 

a) Inconsciência          

b) Inconsciência e ausência de pulso radial      

c) Inconsciência e ausência de respiração por mais de 10 segundos    

d) Inconsciência e ausência de pulso central e respiração     

 

2. A Cadeia de Sobrevida foi criada para ressaltar a importância de atitudes hierarquizadas no 

atendimento de emergências como a PCR. Indique os procedimentos que o reanimador deve realizar 

e que fazem parte da Cadeia de Sobrevivência intra-hospitalar: 

a) Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCR imediata de alta 

qualidade; Rápida desfibrilhação; Serviços médicos básicos e avançados de emergências; SAV e 

cuidados pós-PCR    

b) Vigilância e prevenção; Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCR 

imediata de alta qualidade; Rápida desfibrilhação; SAV e cuidados pós-PCR    

   

c) RCR imediata de alta qualidade; Acionamento do serviço médico de emergência; Rápida 

desfibrilhação; Serviços médicos básicos e avançados de emergências; SAV e cuidados pós-PCR  

   

d) Vigilância e prevenção; Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; Rápida 

desfibrilhação; RCR imediata de alta qualidade; Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR  

      



 

 

3. Qual a relação compressão/ventilação que o reanimador deveria realizar (até colocação de uma via 

aérea avançada): 

a) 30 Compressões e 2 ventilações    

b) 15 Compressões e 2 ventilações    

c) 100 Compressões e 10 ventilações    

d) 45 Compressões e 2 ventilações   

 

4. Durante o SBV, para se obter uma Reanimação Cardiorrespiratória de alta qualidade, cada insuflação 

deve demorar: 

a) 2 Segundos            

b) 1 Segundo             

c) 1,5 Segundos        

d) O tempo necessário para provocar a elevação completa do tórax  

 

5. Quantas compressões torácicas deveria realizar por minuto: 

a) 100 a 120     

b) 100     

c) No mínimo 100    

d) No máximo 120    

 

6. Quantos centímetros deveria comprimir o tórax: 

a) 5 a 6 cm     

b) No mínimo 5 cm    

c) Até 6 cm     

d) 5 cm    

 

7. Durante a Reanimação Cardiorrespiratória a melhor forma de ventilar o doente é: 

a) Com insuflador manual      

b) Máscara Laríngea      

c) Tubo orotraqueal      

d) Deve ser feita com base na experiência do reanimador  

 

8. Após assegurar uma via aérea definitiva, quantas ventilações o reanimador deveria realizar por 

minuto: 

a) 8 a 10 ventilações por minuto  síncronas com as compressões  

b) 10 Ventilações assíncronas com as compressões     

c) 10 Ventilações síncronas com as compressões     

d) Nenhuma está correta        

 



 

 

9. Em qual dos seguintes ritmos o reanimador deveria administrar 1 mg de adrenalina: 

a) Assistolia      

b) FV e TV sem pulso    

c) AESP      

d) Todas as anteriores     

 

10. Com que frequência o reanimador deveria repetir a adrenalina: 

a) De 2 em 2 minutos     

b) De 5 em 5 minutos    

c) De 3 a 5 minutos     

d) Nenhuma está correta    

11. Em que situações o reanimador deveria administrar 3 mg de atropina: 

a) Assistolia      

b) FV      

c) AESP      

d) Nenhuma      

12. Qual a dosagem e a diluição que deveria ser utilizada para administrar amiodarona: 

a) 300 mg em 100cc de dextrose  5% em H2O  

b) 150 mg em 20cc de dextrose a 5% em H2O  

c) 300 mg em 20cc de dextrose a 5% em H2O  

d) 300 mg em 20cc se soro fisiológico    

13. Em que momento o reanimador deveria administrar a amiodarona: 

a) Após o 3º choque nos ritmos desfibrilháveis       

b) Após o 2º choque nos ritmos desfibrilháveis       

c) Após administrar a 3ª adrenalina nos ritmos de assistolia e AESP  

d) Assim que possível nos ritmos desfibrilháveis     

 

14. Quais as vias que o reanimador deveria usar para administrar fármacos durante a Reanimação 

Cardiorrespiratória: 

a) Endovenosa e Central     

b) Endovenosa e intraóssea     

c) Endovenosa e endotraqueal     

d) Todas estão corretas     

15. Em que situações deveria desfibrilhar: 

a) FV      

b) FV e TV com pulso    

c) AESP      

d) FV e TV sem pulso    

 

 



 

 

16. Qual a energia que deveria utilizar no 1º choque para desfibrilhar: 

a) 200 joules se desfibrilhador bifásico     

b) 200 joules se desfibrilhador monofásico    

c) 360 joules se desfibrilhador monofásico    

d) a e c estão corretas       

 

17. Quando existe a dúvida na análise do ritmo entre uma assistolia ou uma fibrilhação fina, o 

reanimador deve: 

a) Desfibrilhar com a mesma energia      

b) Na dúvida deve desfibrilhar com uma carga de energia mais baixa  

c) Na dúvida deve desfibrilhar com uma carga de energia mais alta   

d) Na dúvida não deve desfibrilhar      

 

18. Qual o momento recomendado para reavaliar ritmo: 

a) De 2 em 2 minutos        

b) Sempre que no monitor se altere o ritmo     

c) Após a administração de cada choque    

d) Todas estão corretas       

 

19. Durante a Reanimação Cardiorrespiratória após se reavaliar o ritmo, em que situações se deve 

palpar o pulso: 

a) FV fina       

b) Só nas situações em que o ritmo seja organizado  

c) Assistolia       

d) Sempre       

 

20. Durante a Reanimação Cardiorrespiratória, o reanimador deve procurar as possíveis causas 

reversíveis, designadas por: 

a) 5T’s e 5H’s    

b) 4T’s e 4H’s   

c) 4 T’s e 4P’s  

d) 5 T’s e 5P’s  

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração 

  



 

 

  



 

 

Anexo 3 

 

Pedido de Autorização à Comissão de Ética do Centro 

Hospitalar 

 
  



 

 

  



 

 

Anexo 4 

 

Declaração de Consentimento Informado 

 

 

 




