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O SABER DA EQUIPE DE ENFERMAGEM SOBRE REANIMAÇÃO
CARDIOPULMONAR PEDIATRICA NA UTI
COUTO, Sara Adriely Loures do1
VIANA, Teresinha Cícera Teodoro2
SILVA, Marcelio Viana da3
SOUZA, Laurindo Pereira de4
Resumo
A reanimação cardiopulmonar (RCP) são condutas para reverter o da parada cardiorrespiratória
(PCR), a equipe de enfermagem é responsável por evidenciar e intervir neste quadro em que o
cliente pode apresentar. Objetivou-se neste estudo: caracterizar o perfil dos profissionais; analisar
a atuação da enfermagem diante dos sinais da PCR; avaliar o conhecimento teórico da equipe
sobre o protocolo de RCP 2015; identificar o conhecimento da equipe sobre fármacos usados em
RCP. A pesquisa foi realizada nos meses de junho e julho, estudo qualiquantitativo com
abordagem descritiva, com característica transversal. A obtenção da amostra foi por conveniência.
O estudo foi realizado em um hospital público do interior de Rondônia tendo como setor específico
a UTI pediátrica. Os dados foram coletados por meio de questionário com 10 perguntas, avaliando
conceitos teórico-práticos do atendimento da PCR/RCP em pediatria, composto de perguntas e
respostas sobre a PCR e as habilidades técnicas para a aplicação das manobras de RCR baseadas
nas padronizações estipuladas nas diretrizes internacionais de atendimento da PCR/RCP, dispostas
em sequência lógica e compatível para o conhecimento atualizado desse atendimento. O qual contou
com a participação de 17 (100%) profissionais na área da enfermagem que relataram conhecer
as novas diretrizes de RCP e em relação ao tempo de serviço na enfermagem todos possuem mais
de 5 anos de experiência na área da enfermagem, embora 17 (100%) tem menos de 1 ano de
atuação na UTI. A maioria relatou ter participado de processos de RCP 7 (42%) participaram
mais que 4 vezes. Sobre a abordagem a criança com sinais de PCR 10 (83%) sabiam como
realizar essa abordagem. Em relação ao novo protocolo de RCP 2015, constatou- se que houve
dúvidas dos profissionais em todas as questões desde dosagem de medicação a maneira certa de
realizar a compressão torácica. Concluiu-se que diante dos resultados obtidos, identificou-se que
houve dúvidas dos profissionais em todas as questões. Portanto, sugerimos que a equipe de
enfermagem participe de cursos de capacitação periódicos e educação permanente, para atualização
dos conhecimentos teórico-práticos.
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