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RESUMO 
 
 

DIRETRIZES DA RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR DE 2010: NOVAS EVIDÊNCIAS 
CIENTÍFICAS RESUMO Introdução: A American Heart Association (AHA) após uma ampla 
revisão da literatura científica, em 2000 publicou o primeiro consenso científico internacional 
sobre Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência 
(ACE), o que resume os principais pontos de discussão acerca da temática e principalmente na 
assistência de Suporte Básico de Vida (SBV). Conhecidas também como diretrizes, essas 
normas são desenvolvidas com objetivo de reunir conhecimento científico e estabelecer uma 
padronização e uniformidade na assistência. Desde sua publicação foram realizadas duas 
revisões, nos anos de 2005 e 2010, que incorporaram vasto conhecimento científico que vem 
aumentando no decorrer dos anos a respeito do tema. As diretrizes de 2010 trouxeram novas 
evidências científicas recolhidas dos últimos anos e enfatizou a prioridade das compressões 
torácicas em casos de parada cardiorrespiratória com recomendações adicionais destinadas a 
reduzir atendimento imediato à vítima. Descrição do problema: Apesar dos avanços científicos 
e divulgação da forma adequada da assistência, no Brasil inúmeros óbitos ainda ocorrem 
dentro desse contexto de atendimento em Parada Cardiorrespiratória (PCR). Relevância da 
Pesquisa: A revisão constante do tema e investimento em obter retornos cada vez mais 
satisfatórios e que reduzam o número de óbitos e/ou sequelas nos pacientes em situação de 
RCP, se torna relevante a pesquisa para divulgação de novos conceitos da prática de 
atendimento em PCR. Objetivo: Informar os procedimentos atualizados nas diretrizes de 2010 
para Ressuscitação Cardiopulmonar ditada pela AHA. Materiais e/ou métodos e 
procedimentos: Realizado revisão de literatura em base de dados de periódicos e Diretrizes da 
AHA. Resultados: Mesmo com estudos contínuos e divulgados por organizações 
internacionais, observa-se que a falta de conhecimento de todos os socorristas, dos 
profissionais de saúde aos leigos ainda é grande, pois não há uma adequação do 
conhecimento e principalmente atualização. As Diretrizes de 2005 enfatizaram a importância de 
compressões torácicas de alta qualidade, ou seja, com frequência e profundidade adequadas, 
permitindo retorno total do tórax, entretanto, estudos demonstram que a qualidade das 
compressões torácicas necessita de melhoria. Observou-se que vítimas de PCR súbita extra-
hospitalar não recebem nenhuma manobra de RCP de indivíduos próximos no local. Com isso, 
as alterações recomendadas nas Diretrizes da AHA de 2010 para RCP traz uma nova 
abordagem, principalmente as referentes ao SBV, considerando este atendimento realizado 
não somente por profissionais da saúde, como também por leigos. De acordo com problema 
evidenciado, a AHA remodelou as diretrizes para RCP alterando a sequência que se iniciava 
com as ventilações A- vias aéreas; B- ventilação e C- circulação para as compressões para C- 
circulação; A- vias aéreas e B- ventilação. Lembrando que é necessário antes de se iniciar os 
procedimentos, identificar os sinais de PCR: verificando o pulso e constatando sua ausência, o 
nível de consciência, apnéia e o posicionamento do individuo que deverá ser colocado em uma 
superfície rígida para dar início nas compressões e comunicar a emergência. As compressões 
torácicas em adultos que antes eram aproximadamente 100 por minuto e de 4 a 5cm de 
profundidade, nas diretrizes de 2010 devem ser feitas em no mínimo 100 por minuto com 
profundidades de 5 cm para assegurar um melhor atendimento, preconizando a vida e 
minimizando danos cerebrais. Conclusão: O conhecimento técnico e científico atualizado dos 
profissionais de saúde quanto às novas diretrizes propostas pela AHA são imprescindíveis para 
que obtenha um atendimento adequado, bem como a importância de oferecer aos leigos o 
suporte básico de vida por meio de orientações em escolas, comunidades, cursos de primeiros 
socorros, pois poderão atuar em situações de PCR, aumentando assim a chance de sobrevida 
do indivíduo, visando um atendimento eficaz e de qualidade.  


