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Especialistas falam da importância de realizar 
a RCP corretamente, ressaltando o papel 
do leigo neste atendimento
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Reportagem de Luana Cunha

T odo ano, 400 mil pessoas morrem 
de infarto no Brasil. Cerca de 90% 
das vítimas de PCR (Paradas Cardí-

acas ou Paradas Cardiorrespiratórias) vão à 
óbito antes de chegarem a uma unidade de 
saúde. Segundo estatísticas, 86% dos casos 
ocorrem nos lares e 14% em vias públicas 
ou em lugares de grande concentração de 
pessoas. Outro dado importante é que, mais 
de 50% das PCR são assistidas por um ado-
lescente ou por uma criança, sem nenhum 
adulto por perto. A PCR é a interrupção 
da circulação sanguínea, consequência da 
interrupção súbita ou ineficácia dos bati-
mentos cardíacos. Uma das formas de fazer 
com que o sangue volte a circular pelo or-
ganismo e o ar entre nos pulmões é aplicar 
uma RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) 
de qualidade. “Este conceito abrange a exe-
cução correta de compressões torácicas e 
ventilações e o rápido reconhecimento da 
PCR e desfibrilação precoce, se indicada”, 
explica o médico Felipe Amado, instrutor 
BLS (Basic Life Support) e Coordenador do 
Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmo-
nar. Segundo ele, a RCP realizada de forma 
correta é fundamental no atendimento de 
qualquer vítima de PCR, chegando a dobrar 
ou triplicar as chances de sobrevivência da 
vítima. “Porém, se a vítima não for atendi-
da em dez minutos, ou a RCP for feita de 
forma inadequada, as chances de ressus-
citação são mínimas”, salienta. De acordo 
com especialistas, a cada minuto que o co-
ração está parado a perda celular é de cer-
ca de 10%, ou seja, uma reanimação após 
dez minutos pode deixar sequelas irrever-
síveis. Sendo assim, para realizar uma RCP 
e aumentar as possibilidades em um salva-
mento, os profissionais de saúde e leigos 
devem receber treinamento específico. Vale 
ressaltar que qualquer ser humano, criança 
ou adulto, tem condições de realizar uma 
RCP de qualidade desde que este tenha re-
cebido treinamento. 
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Para padronizar o atendimento de so-
corristas leigos e profissionais em PCR, 
o mundo conta com as diretrizes de 
RCP, divulgadas pelo Ilcor (International 
Liaison Committee on Resuscitation – Alian-
ça Internacional dos Comitês de Ressus-
citação), e ratificadas por entidades co-
mo a AHA (American Heart Association) 
e ECR (Conselho Europeu de Ressusci-
tação). De cinco em cinco anos, as dire-
trizes são revisadas e alteradas de acordo 
com novos conhecimentos e recomen-
dações de instituições e especialistas da 
área. Conforme as diretrizes, uma RCP 
de qualidade, tanto para leigos quanto 
para profissionais de saúde, deve seguir 
a Cadeia de Sobrevivência e seus cinco 
elos. São eles: reconhecimento imedia-
to da parada cardíaca e acionamento do 
serviço de emergência; reanimação, ou 
seja, RCP com ênfase nas compressões 
torácicas; rápida desfibrilação, com a aju-
da de DEA (Desfibrilador Externo Au-
tomático); Suporte Avançado de Vida; 
e cuidados pós parada cardíaca eficien-
tes. Como pode ser observado, os dois 
últimos elos dependem da chegada das 
equipes de resgate. 

ABC PARA CAB
Em 2010, as diretrizes sofreram mu-

danças fundamentais para aumentar o 
número de vidas salvas. A principal al-
teração se deu na sequência de proce-
dimentos, mudando de ABC (via aérea, 
respiração e compressões torácicas) pa-
ra CAB (compressões torácicas, via aé-
rea e respiração) para adultos, crianças 

e bebês, conhecida como RCP só-com-
pressão. Esta mudança enfatizou a im-
portância das compressões, que devem 
ser fortes e rápidas, minimizando inter-
rupções e permitindo o retorno total do 
tórax. Considerando que a maioria das 
pessoas sofre uma parada cardíaca fora 
do hospital, a sequência CAB facilita o 
trabalho de leigos que podem sentir-se 
constrangidos em fazer uma ventilação 
ou inaptos para verificar o pulso. Com 
a mudança, qualquer pessoa poderá 
começar as compressões torácicas até 
a chegada do socorro, aumentando as 
chances de sobrevivência da vítima. “A 
RCP só-compressões é melhor do que 
nada. É uma opção para alguém que pre-
sencie a vítima colapsar e decida aplicar 
400 compressões sem interrupção. Is-
to dá um tempo de 3,33 minutos para 
que seja possível trazer o DEA (Desfi-
brilador Externo Automático) e aplicar 
a RCP convencional”, ressalta Randal 
Fonseca, diretor da RTI (Rescue Training 
International) e instrutor formador NSC 
(National Safety Council). 

No entanto, é importante lembrar que 
a RCP só-compressões não substitui a 
RCP convencional. É apenas uma me-
dida provisória. Além disto, a RCP com 
a sequência ABC deve ser utilizada para 
atender casos específicos como vítimas 
de afogamento e outras causas de asfi-
xia. Este ano, o Ilcor divulgou as novas 
diretrizes. Os detalhamentos podem ser 
observados mais à frente. 

CONHECIMENTO
Levando em consideração os dados 

trazidos no começo da reportagem, 
países como Estados Unidos e Cana-
dá trazem em seus currículos escolares 
cursos de primeiros socorros, colocando 
as crianças frente às situações de RCP. 
De acordo com o cardiologista Sérgio 
Timerman, diretor do LTSEC/Incor 
(Laboratório de Treinamento e Simu-
lação em Emergências Cardiovascula-
res - Instituto do Coração do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo), estudos 
provam que quando um leigo (treinado) 
presencia uma parada cardiorrespirató-
ria e inicia as manobras de compressões 
torácicas, as chances de sobrevivência 
aumentam significativamente. Segun-
do profissionais da área, a procura pe-
lo conhecimento em RCP está aumen-
tando a cada ano, principalmente pela 

população leiga. “Sociedades médicas, 
entidades acadêmicas e centros de trei-
namento têm aumentado as atividades 
relacionadas à divulgação destas técni-
cas que salvam vidas. No âmbito dos 
profissionais da área de saúde, a bus-
ca é constante por treinamentos sobre 
emergências cardiovasculares e parada 
cardiorrespiratória e, em muitas univer-
sidades, os treinamentos com simulação 
realística já integram a grade curricular 
dos cursos”, diz Amado.

Na opinião de Waltecir Lopes, espe-
cialista em Fisiologia pela Universida-
de Federal de São Paulo, instrutor de 
Suporte Básico de Vida e professor do 
curso de Pós-Graduação em Reabilita-
ção Cardíaca da FMU (Faculdades Me-
tropolitanas Unidas), os programas de 
treinamento em RCP estão bem mais 
difundidos. “Há dez anos não tínha-
mos o alcance que temos hoje. Apesar 
de estarmos longe do ideal, avançamos 
e muito no conhecimento”.

Porém, de acordo com especialistas, o 
reconhecimento de uma PCR e o início 
da RCP pela população ainda é muito 
baixo. O Brasil não possui um programa 
federal que aborde o assunto de forma 
definitiva. “O que temos são projetos 
isolados em certas regiões do país, como 
o programa pioneiro que começamos 
em 2001, no Paraná, e o programa que 
existe no Metrô de São Paulo. Precisa-
mos evoluir para algo mais definitivo e 
que sirva de modelo para todo o país”, 
afirma o doutor em Cardiologia Mano-
el Fernandes Canesin, diretor do Centro 
de Treinamento e Simulação Médica da 
UEL (Universidade de Londrina/PR) e 
coordenador nacional do TECA (Trei-
namento de Emergências Cardiovascu-
lares), da Sociedade Brasileira de Cardio-
logia. Para ele, o Brasil precisa constituir 
sistemas comunitários de organização 
da corrente de sobrevivência com seus 
cinco elos, treinamento de qualidade e 
acesso público à desfibrilação. 

Como podemos observar, a procura 
pelo conhecimento no que diz respeito 
à parada cardíaca e RCP tem aumentado, 
mas o Brasil ainda precisa evoluir mui-
to se comparado a outros países. Além 
disto, também é importante frisar a ne-
cessidade de reciclagem daqueles que fa-
zem os cursos, assim como a atualização 
profissional dos instrutores, mantendo 
o conhecimento atualizado de acordo 
com as diretrizes.

RCP só-compressões foi a principal mudança 
nas diretrizes de 2010

Waltercir
Realce

Waltercir
Realce
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Preparação diferenciada
As diferenças no treinamento 
para pessoas leigas e profissionais

Atualmente, existem dois tipos de trei-
namentos para atendimento à vítima de 
PCR: os cursos básicos para leigos e os 
cursos avançados, ofertados para profis-
sionais de saúde. A RCP realizada por 
pessoas leigas compõe apenas as com-
pressões torácicas de qualidade e de for-
ma contínua, até a chegada do socorro 
especializado. Quando disponível, é de 
vital importância a utilização do DEA, 
que pode ser encontrado em locais de 
grande circulação de pessoas como sho-
ppings, estações de metrô, estádios de 
futebol, entre outros. “O treinamento 
com leigos é um pouco mais simplifica-
do. Ensinamos a parte teórica e a prática 
com uso de manequins e Desfibriladores 

Externos Automáticos”, explica o ins-
trutor BLS e Coordenador do Dia Na-
cional da Reanimação Cardiopulmonar, 
Felipe Amado. 

Segundo o diretor da RTI, instrutor 
formador NSC, Randal Fonseca, a RCP 
realizada por profissionais de saúde in-
clui: avaliar a segurança da cena; colocar 
a vítima na posição para RCP; garantir 
a segurança de todos; avaliar os sinais 
vitais; iniciar as compressões torácicas 
profundas (mínimo 5 cm e máximo 6 
cm) e rápidas (100 a 120 por minuto); 
proteger e abrir as vias aéreas; utilizar 
proteção facial para aplicar insuflações 
de alta qualidade, ou seja, duas insufla-
ções, cada uma com duração de um se-

gundo, fazendo o peito subir; aplicar 
a RCP com dois socorristas, trocando 
posições para evitar fadiga e perda de 
qualidade nas compressões; utilizar a 
máscara auto-inflável (conhecida co-
mo AMBU); administrar Oxigênio de 
Emergência (em alta concentração), se 
disponível; procurar pulso; e utilizar o 
DEA quando disponível, observando 
os protocolos para selecionar as pás de 
acordo com a idade da vítima.   

O cardiologista Sérgio Timerman, 
diretor do LTSEC/Incor (Laboratório 
de Treinamento e Simulação em Emer-
gências Cardiovasculares - Instituto do 
Coração do Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo) explica que todas as pessoas 
que recebem treinamento de atendimen-
to à parada cardiorrespiratória devem 
praticar os conceitos em manequins de 
simulação. “Aulas teóricas apenas dão 
noção de como realizar o procedimento. 
É na prática que temos a noção da força 
que se coloca para realizar as compres-
sões e a quantidade de ar que se deve 
enviar nas ventilações”.

Segundo Timerman, o Laboratório de 
Treinamento do Instituto do Coração 
treina, anualmente, aproximadamente 
6.000 pessoas, desde cursos básicos até 
avançados. O treinamento com mane-
quins torna tanto o profissional quanto 
o leigo mais seguros para realizar os pro-
cedimentos e atuar em uma emergência. 

DIA NACIONAL
Com o objetivo de aumentar o nú-

mero de vidas salvas, por meio do en-
sino em massa da Reanimação Cardio-
pulmonar, integrantes da LIGA-MA 
(Liga Acadêmica de Trauma do Mara-
nhão) criaram, em 2014, o Dia Nacio-
nal da RCP. Celebrada na última sema-
na de agosto, a data mobiliza diversas 
Ligas Acadêmicas da Saúde, equipes do 
SAMU, Corpo de Bombeiros e centros 
de treinamento que levam às comunida-
des o conhecimento, de forma gratuita, 
de técnicas de RCP. Segundo o médico 
Felipe Amado, coordenador da mobili-
zação, o projeto tem motivado diversas 
instituições e órgãos públicos da área, 
aumentando o número de atividades e 
iniciativas com a comunidade. “Desta 
forma, a população estará cada vez mais 
apta a integrar os esforços da cadeia de 
sobrevivência e o correto atendimento. 
A atuação de socorristas leigos é muito 

MANEQUIM DE GARRAFA PET

A ideia foi testada no Dia Mundial do Cora-
ção, em 29 de setembro deste ano, em um even-
to promovido pela instituição à população local. 
“Em termos de desempenho, os simulados reali-
zados com este manequim são semelhantes aos 
praticados com manequins tradicionais. A vanta-
gem é o baixo custo, viabilizando treinamentos 
em massa”, explica a assessoria de imprensa da 
Socesp. Segundo a entidade, o tórax do boneco 
é feito com uma garrafa PET cheia de ar e tam-
pada. Para preencher o corpo é utilizada uma ca-
miseta cheia de sucatas (como bolas de jornal e 
pedaços de isopor), reproduzindo as dimensões 
de uma pessoa. 

Um dos diretores da Socesp (Sociedade de 
Cardiologia do Estado de São Paulo), o médico 
Agnaldo Pispico, estava brincando com seu ca-
chorro quando comprimiu uma garrafa PET, que 
estava vazia e tampada. Pispico é instrutor de 
Emergências e atua no GRAU (Grupo de Resgate 
e Atenção a Urgências), de SP, atendendo várias 
paradas cardíacas junto às equipes de resgate, 
tendo, portanto, uma experiência muito ampla em 
ressuscitação cardíaca. Imediatamente, ele perce-
beu a semelhança entre a resistência da garrafa 
PET e a resistência do tórax humano. Daquela 
experiência acidental veio a ideia de desenvolver 
um manequim feito de garrafa PET. 
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Ideia foi testada no 
Dia Mundial do Coração
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Uso do DEA é de 
vital importância
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importante nos momentos iniciais da 
PCR, levando em consideração que na 
maioria das vezes ela ocorre fora do al-
cance de um profissional”. 

Para ele, as situações de parada cardí-
aca são um grande exemplo de como é 
importante a integração da população 
com os serviços de saúde, uma vez que 
o início da reanimação cardiopulmonar, 
enquanto o serviço de saúde é ativado 
e deslocado para o local, será decisivo 
para a sobrevivência da vítima.

Desfibrilação necessária
Considerado uma ferramenta importante na RCP, 
DEA ainda precisa de mais reconhecimento no país

Também presente nas diretrizes, o 
DEA é uma ferramenta importante no 
processo de Reanimação Cardiopulmo-
nar. Além disto, qualquer pessoa trei-
nada, inclusive crianças, pode operá-lo. 
Segundo especialistas, a desfibrilação 
precoce é de extrema importância pa-
ra salvar vidas. “Se disponível no local 
da ocorrência, o DEA deve ser aplica-
do imediatamente na vítima colapsada. 
No entanto, se ele tiver que ser trazido 
para a cena, as compressões devem ser 
iniciadas até a chegada do aparelho”, ex-
plica Randal Fonseca, diretor da RTI e 
instrutor formador NSC.

Em países desenvolvidos, o equipa-
mento pode ser encontrado em diversos 
locais públicos, de grandes concentra-
ções de pessoas. Além disto, montadoras 
americanas, europeias e orientais estão 
implantando desfibriladores no painel 
(abaixo do porta luvas) em alguns mo-
delos de veículos. “Este recurso colocará 

cada vez mais o DEA disponível para ser 
utilizado por leigos. As regulamentações 
para uso do equipamento deverão sofrer 
mudanças consideráveis, na medida em 
que se popularize o acesso”, afirma Ran-
dal. Conforme o instrutor, a princípio, 
todo o DEA deve ter um responsável 
treinado para utilizá-lo, aplicando a RCP 
convencional de alta qualidade. Junto ao 
equipamento devem estar disponíveis 
os recursos auxiliares como máscara de 
proteção facial, BVM (Máscara Auto-In-
flável) e idealmente o cilindro de oxigê-
nio de emergência. “Nos EUA e alguns 
países da Europa, embora exista regula-
mentação para uso do DEA apenas por 
pessoa autorizada ou por médico, não há 
punição prevista para qualquer um que 
utilize o aparelho visando atender uma 
PCR”, complementa.

No que diz respeito a este assunto, o 
Brasil está atrasado. Em 2005, a diretriz 
reiterava a importância da sistematização 
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do atendimento à PCR no ambiente ex-
tra-hospitalar com RCP, desfibrilação e 
SAV (Suporte Avançado de Vida). Hoje, 
poucas cidades ou localidades brasileiras 
conseguem ter algum acesso imediato 
ao DEA e pouco ou nenhum acesso ao 
SAV. “No Brasil há a necessidade de uma 
Política Pública de desfibrilação precoce, 
com leis que regulamentem onde deve 
ter um DEA, quantas pessoas devem 
ser treinadas naquele local, carga horá-
ria do treinamento aplicado, bem como 
uma política de fiscalização”, ressalta o 
diretor do LTSEC/Incor, o cardiologis-
ta Sérgio Timerman. Atualmente, alguns 
estados brasileiros possuem leis obrigan-
do o uso de DEA em locais públicos, 
mas nem sempre a legislação é cumpri-
da. Recentemente, a Câmara dos Depu-
tados aprovou o Projeto de Lei 4050/04, 
que exige desfibriladores cardíacos em 
locais com circulação igual ou superior 
a 4.000 pessoas por dia. Como sofreu al-
terações no texto, o PL foi para análise 
no Senado. No entanto, Timerman ex-
plica que não adianta ter DEAs espalha-
dos se as pessoas (leigas) não souberem 
usar. “Muitos não sabem onde tem um 
aparelho, como usá-lo ou até têm medo 
de usar. Para isto, precisamos treinar as 
pessoas e divulgar o atendimento por 
meio de mídias sociais. Em outros países 
há propagandas na televisão mostrando, 
por exemplo, os dois passos simples pa-
ra salvar uma vida: ligar para Serviço de 
Emergências e iniciar compressões to-
rácicas contínuas”, diz. 

Especialistas defendem a ideia de que 
a RCP e o uso do DEA devem ser in-
clusos nos currículos escolares no Bra-
sil, assim como nos Estados Unidos e 
na Europa. “É vital a inserção do ensino 
de Suporte Básico de Vida no currículo 

DEAs possibilitam ao socorrista indicações 
quanto ao desempenho da RCP
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as mãos estão posicionadas para realiza-
ção da compressão”, afirma Timerman.  
O recurso chamado de feedback permite 
que o profissional acompanhe e mante-
nha o ritmo e a profundidade por mui-
to mais tempo. Considerando este fato, 
atualmente, a maioria dos DEAs já in-
corporam este recurso, orientando o so-
corrista a cada compressão. “Por meio 
de um sensor, incorporado ao próprio 
eletrodo de choque, o dispositivo con-
segue “sentir” como e quando as com-
pressões foram realizadas, interagindo 
por meio de comandos de voz e tex-
to com o socorrista, para que ele faça 
as correções necessárias, adequando-se 
às métricas estabelecidas nas diretrizes 
quanto à frequência e profundidade, tu-
do isto de forma intuitiva e extremamen-
te simples. Tudo é automático”, explica 
Ricardo Campanelli, especialista clínico 
da Indumed/Zoll. 

Conforme Faria, os avanços da tecno-
logia também estão presentes nos ma-
nequins utilizados em treinamentos e 
simulações. “Atualmente, temos mane-
quins de treinamento com diversos re-
cursos que podem ser ajustados e apli-
cados a cada aluno individualmente. Um 
bom exemplo é o manequim que tem a 
resistência do tórax ajustável, para que 
o instrutor aplique uma dificuldade para 
cada cenário de RCP”, diz. 

AÇÕES
Considerando a importância da desfi-

brilação na RCP, a Companhia do Me-
tropolitano de São Paulo - Metrô - im-
plantou, em 2006, desfibriladores em 
todas as estações e, simultaneamente, 
forneceu treinamentos especializados 
aos funcionários, ministrados pelo In-
cor (Instituto do Coração). Cada uma 
das estações tem um DEA localizado na 
sala operacional do terminal. Este ano, 
o Incor publicou um estudo sobre a so-
brevivência de vítimas que tiveram PCR 
no Metrô SP. “Avaliamos todos os casos 
de 2006 a 2012 e concluímos que 37% 
das vítimas que tiveram Parada Cardíaca 
por Fibrilação Ventricular, sobreviveram 
e tiveram alta hospitalar com avaliação 
neurológica satisfatória. Isto é o fruto de 
um longo tempo de treinamento prático 
de todos os funcionários do Metrô, bem 
como a implementação e manutenção 
de um programa de desfibrilação local”, 
ressalta Timerman.

escolar e campanhas de conscientização 
por parte dos órgãos competentes. Além 
disto, deve-se viabilizar a aquisição do 
equipamento para que as escolas, igrejas, 
teatros e outros locais de grande aglo-
meração de pessoas possam ter acesso 
tanto ao equipamento quanto a treina-
mento”, exalta Petrich Faria, presidente 
da WorldPoint do Brasil.

TECNOLOGIA 
Com o avanço da tecnologia, os DE-

As se tornaram aparelhos inteligentes, 
possibilitando ao socorrista uma série 
de indicações quanto ao seu desempe-
nho na ressuscitação e também dife-
rentes ações que devem ser adotadas 
durante uma RCP. “Atualmente, há des-
fibriladores que avaliam a qualidade da 
ressuscitação cardiopulmonar, como a 

O QUE FAZER E O QUE NÃO FAZER NO SBV
Os socorristas não devem

 Comprimir a uma frequência inferior a 100/
min ou superior a 120/min;

 Comprimir a uma profundidade inferior a 2 po-
legadas (5 cm) ou superior a 2,4 polegadas (6 cm);

 Apoiar-se sobre o tórax entre compressões;

 Interromper as compressões por mais de 
dez segundos;

 Aplicar ventilação excessiva (ou seja, uma 
quantidade excessiva de respirações ou respira-
ções com força excessiva).

Os socorristas devem

 Realizar compressões torácicas a uma fre-
quência de 100 a 120/min;

 Comprimir a uma profundidade de, pelo me-
nos, 2 polegadas (5 cm);

 Permitir o retorno total do tórax após cada 
compressão;

 Minimizar as interrupções nas compressões;

 Ventilar adequadamente (duas respirações 
após 30 compressões, cada respiração admi-
nistrada em um segundo, provocando a eleva-
ção do tórax). Fonte: American Heart Association
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Padronização mundial
Protocolo brasileiro de afogamento é reconhecido
pelo Ilcor e compõe as novas diretrizes

Publicadas em outubro deste ano, as 
Novas Diretrizes de RCP divulgadas pe-
lo Ilcor, não sofreram muitas alterações 
em relação à 2010. “Como sempre (2000, 
2005, 2010 e agora 2015) a Diretriz enfa-
tizou a importância de uma RCP de qua-
lidade, com compressões a uma frequên-
cia de 100 a 120bpm, comprimir a uma 
profundidade de 5 cm a 6 cm, permitindo 
o retorno total do tórax e minimizando 
as interrupções na RCP”, afirma Walte-
cir Lopes, especialista em Fisiologia pela 
Universidade Federal de São Paulo, ins-
trutor de Suporte Básico de Vida e pro-
fessor do curso de Pós-Graduação em 
Reabilitação Cardíaca da FMU. Segundo 
o instrutor, para leigos as diretrizes ain-
da aconselham a RCP só-compressões. Já 
os profissionais devem estar mais aten-
tos, pois terão três situações típicas, com 
diferentes protocolos de atendimento. 
São eles: CAB, para situações clínicas, 
começando pelas compressões e inter-
calar com as ventilações; ABC, para si-
tuações de afogamento e casos especiais 
(emergências respiratórias, incêndio, in-

toxicação, etc). No afogamento começar 
com cinco ventilações em solo, depois in-
tercalar com as compressões de 30 x 2. 
Nas demais situações, aplicar ventilações 
e compressões (2 ventilações e 30 com-
pressões); e ABCDE, em atendimento 
tradicional para vítimas de traumas, pre-
conizando (A) vias aéreas e estabilização 
da coluna, (B) respiração e correções, (C) 
circulação e hemorragias, (D) desabilida-
de neurológica e (E) exposição da vítima, 
entre outros procedimentos. Uma novi-
dade bastante significativa foi a inclusão 
do protocolo brasileiro de Suporte Básico 
de Vida no Afogamento, elaborado pelos 
membros da Sobrasa (Sociedade Brasi-
leira de Salvamento Aquático). “Ter um 
protocolo nosso na Diretriz de 2015 do 
Ilcor é um grande avanço para o nosso 
país”, exalta Lopes.

Segundo o cardiologista Manoel Fer-
nandes Canesin, diretor do Centro de 
Treinamento e Simulação Médica da 
UEL (Universidade de Londrina), no PR, 
e coordenador nacional do TECA (Trei-
namento de Emergências Cardiovascula-

MEDIDAS PARA 
DIMINUIR A PCR NO PAÍS

Lei Federal: unificar leis que estabelecem a 
implantação de desfibriladores em lugares de 
grande circulação de pessoas. 

Currículo escolar: incluir disciplinas de pri-
meiros socorros nos currículos escolares, co-
locando crianças frente às situações de RCP. 

Capacitação na CNH: incluir curso de primei-
ros socorros na emissão e renovação de CNH 
(Carteira Nacional de Habilitação), aumentando 
a abrangência de pessoas aptas a prestar aten-
dimento de RCP.

Inclusão na Regulação: o reconhecimento da 
PCR pelas centrais de atendimento e as orien-
tações adequadas por telefone facilitam a reali-
zação da RCP por pessoas que presenciam um 
mal súbito em locais públicos.

Conscientização: o uso de mídias sociais 
pode facilitar a conscientização em massa da 
população quanto à importância do atendimen-
to à PCR.

Fonte: Ricardo Campanelli - Especialista clínico da In-
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res), da Sociedade Brasileira de Cardiolo-
gia, outro destaque neste novo consen-
so é o estabelecimento de uma rede de 
sobrevivência pré-hospitalar (PCREH) 
e outra hospitalar (PCRIH), conforme 
demonstrado na Figura 1, facilitando os 
pontos que devem ser focados na abor-
dagem da PCR em cada local. “Sabemos 
que a situação em nosso país é diferente 
da Europa e dos EUA, portanto, o mais 
importante neste momento é encontrar-
mos alternativas de aplicarmos aqui o que 
já temos de evidências científicas claras 
e possamos executar”, conclui Canesin.

Para Randal Fonseca, diretor da RTI e 
instrutor formador NSC, a base do siste-
ma de emergências médicas recai sobre o 
leigo. “O cidadão comum precisa ser in-
formado sobre a necessidade de adquirir 
hábitos saudáveis, mudar o estilo de vida 
e saber reconhecer os sinais e sintomas de 
um ataque cardíaco”. Ele salienta que, os 
investimentos em treinamento da popula-
ção para reconhecer os sinais e sintomas 
de uma PCR são imensamente menores 
e mais eficientes do que os investimentos 
para reverter uma parada cardíaca. 

A versão completa, em português, das 
Diretrizes 2015, publicada pela American 
Heart Association, pode ser acessada por 
meio do link https://eccguidelines.he-
art.org/wp-content/uploads/2015/10/
2015-AHA-Guidelines-Highlights-Por-
tuguese.pdf.

Figura 1 Cadeias de Sobrevivência de PCRIH e PCREH
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