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RESUMO 

 
ASSUNÇÃO, R. C. Avaliação dos aspectos éticos e legais dos registros de 
enfermagem na parada cardiorrespiratória em Hospital Escola do Paraná.  
2005. 112 f Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo, 2005. 
 
 
A reanimação cardiopulmonar no hospital é um evento complexo, exigindo dos 

profissionais de saúde conhecimentos científicos, bem como habilidades e 

competências, tanto no atendimento do evento, como no registro do prontuário. 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os aspectos éticos e legais dos registros de 

enfermagem no atendimento a pacientes que apresentaram parada 

cardiorrespiratória e foram a óbito no ano de 2003, em um hospital escola do interior 

do Paraná. A metodologia utilizada foi um estudo descritivo, retrospectivo, 

transversal com abordagem quantitativa dos registros de enfermagem, efetuados 

pela equipe de enfermagem no prontuário do paciente. Após analisarmos 114 

prontuários pôde-se observar uma grande lacuna nos registros de enfermagem 

quanto aos aspectos éticos e legais. Seguindo as orientações de Du Gás (1998) em 

relação à identificação da categoria funcional, encontramos 101 (88,60%) registros 

sem identificação; em relação aos dados de identificação do profissional 

encontramos 108 (94,74%) destes feitos de forma inadequada. Nas medidas 

terapêuticas, realizadas pelos vários membros da equipe, nos deparamos com 103 

(90,35%) registros sem informação Observamos que a respeito das informações 

pertinentes ao estado geral do paciente tais informações não estão presentes em 

108 (94,74%) dos registros e que em 92 (80,7%) deles em relação às respostas 

específicas do paciente quanto à terapia e à assistência tampouco houveram Com 

base no referencial teórico de Potter e Perry (2004) referente à concisão e 

organização 114 (100%) registros apresentaram-se inadequados. Dessa forma 

verificamos que existe uma deficiência na elaboração dos registros de enfermagem, 

o que é inconcebível tanto no aspecto legal quanto na ética. 

Palavras- chave: Registros de enfermagem. Parada cardíaca. Enfermagem. Ética. 

 

 



ABSTRACT 

 

ASSUNÇÃO, R. C. Assessment of the ethical and legal aspects in medical 
records on the cardiac arrest in a teaching-Hospital in Paraná. 2005. – 112 f. 
Dissertation (Master) – University of São Paulo at Ribeirão Preto College of Nursing, 
2005. 

 

The cardiopulmonary resuscitation in the hospital is a very complex event, requiring 

from its staff scientific knowledge as well as skills when attending on the event and 

when registering specific data on the medical chart. This study focuses on the 

evaluation of the ethical and legal aspects of the nursing record regarding the 

attendance on patients who went through a cardiorespiratory arrest and died within 

the year 2003 in a teaching – hospital in the countryside of Paraná. The methodology 

used was a descriptive, retrospective, transversal study with a quantitative approach 

of the nursing record ran by the nursing staff in the patient’s record. After analyses of 

114 records it has been observed a lack of ethical and legal issues in the nursing 

records. Following the instructions given by Du Gás (1998), we have found 101 

(88,60%) without functional category identification, 108 (94,74%) had inadequate 

staff’s data.103 (90,35%) lacked information regarding therapeutic measures taken, 

108 (94,74%) did not have relevant observations on the general state of the patient 

and in 92 (80,7%) we have found no register of the results taken from the patient 

regarding the therapy and assistance recieved. .According to the theorical referential 

by Potter and Perry (2004) on concision and organization we have found 114 (100%) 

inadequate nursing record. Thus, it has been verified that there is deficiency in the 

elaboration of the nursing staff, which is nor not correct neither in ethical in legal 

aspects. 

Keywords: Nursing records. Heart arrest. Nursing. Ethics.    

 



RESUMEN 

 

ASSUNÇÃO, R. C. Evaluación de los aspectos éticos y legales de los registros 
de enfermería en la parada cardíacorespiratoria en un hospital escuela de 
Paraná. 2005. 112 f. Disertación (Maestría)- Escuela de Enfermería de Ribeirão 
Preto de la Universidad de São Paulo. 2005. 
 

La reanimación cardíacorespiratoria en el hospital es un evento complejo, que les 

exige a los profesionales de salud conocimientos científicos, además de las 

habilidades y aptitudes, no sólo en la atención a las emergencias como en la 

importancia del registro en el histórico de internación del paciente a la hora del 

atendimiento. De esa forma, el objetivo de este estudio ha sido evaluar los aspectos 

éticos y legales de los registros de la enfermería en la atención a los pacientes que 

presentaron parada cardiorrespiratoria y fueron a óbito en el año 2003, en un  

hospital escuela en el interior de la provincia de Paraná. La metodología utilizada ha 

sido el estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, con abordaje cuantitativo de los 

registros de la enfermería, realizados por el equipo de enfermería en el histórico de 

internación del paciente. Después de analizar 114 fichas de internación se pudo 

observar un gran vacío en los registros de enfermería acerca  de los aspectos éticos 

y legales de los mismos. Siguiendo las orientaciones de Du Gás (1998), 

encontramos en relación a la identificación de la categoría funcional, 101 (88,60%) 

de ellos sin identificación, acerca de los datos de identificación profesional fue 

posible constatar que 108 (94,74%) se presentaron de forma inadecuada. En las 

medidas terapéuticas, realizadas por los varios miembros del equipo, nos hemos 

deparado con ausencia de informaciones en 103 (90,35) de ellos. Acerca de las 

observaciones pertinentes al estado general del paciente se verificó que no se 

presentan en 108 (94,74%) y sobre las respuestas específicas del paciente a la 

terapia y a la atención en 92 (80, 7%) no hemos encontrado registros. Basado en el 

referencial teórico de Potter y Perry (1998), en relación a la concisión, encontramos 

94 (82,46%) inadecuadas y organización 100 (87, 72%) también inadecuadas. De 

esa manera, se verifica que existe una deficiencia en la elaboración de los registros 

del personal de enfermería, dejándolo en situación no sustentable en los aspectos 

éticos y legales. 

Palabras-clave: Registros de enfermería. Paro cardíaco. Enfermería. Ética. 
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1 INTRODUÇÃO 

A reanimação cardiopulmonar (RCP) no hospital é um evento peculiar. 

Publicações científicas existentes ressaltam, freqüentemente, a complexidade 

projetada da assistência às respostas do indivíduo na parada cardiorrespiratória 

(PCR), definindo uma série de variáveis individuais do paciente (cliente) que deveria 

ser registrada, em prontuário, promovendo a documentação do cuidado durante as 

manobras para a RCP (ARAÚJO,1999; ARAÚJO, I.; ARAÚJO, S., 2003; CUMMINS 

et al., 1997; HAMRIC, 2000; HOUSE; BAILEY, 1992). 

A doença cardiovascular é a causa número um de morte nos Estados Unidos. 

Mais de 225.000 pessoas morrem todos os anos por problemas cardíacos súbitos 

(GALLAURESI, 2001). 

Segundo Capovilla (2002), das diversas situações de emergência vividas num 

ambiente hospitalar, a PCR pode ser entendida como o evento de maior gravidade, 

devido às sérias conseqüências que essa pode acarretar à vida do indivíduo. 

Entendendo-se esse evento como um momento peculiar, é imprescindível a atuação 

do enfermeiro na tomada de decisões rápidas e precisas para garantir o suporte 

básico de vida e a organização da equipe de atendimento.  

A PCR é definida como o estado em que o indivíduo se encontra com 

ausência do débito cardíaco, ausência de respiração, porém ainda mantém atividade 

cerebral (ARAÚJO, 1999; COELHO et al., 1999; CRUZ; SOUZA; PADILHA, 1992; 

PIVA; CARVALHO; GARCIA, 1997). A PCR pode ocorrer no ambiente extra–

hospitalar ou intra-hospitalar. Vários fatores predispõem para seu aparecimento, 

principalmente as doenças cardiocirculatórias. 

A PCR muitas vezes é uma intercorrência inesperada, existindo uma ameaça 

de vida para o paciente. Para que a RCP seja bem sucedida, a equipe envolvida 
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necessita ter conhecimento científico, treinamento de habilidades técnicas, trabalho 

harmonioso e sincronizado, o que pode garantir a recuperação do paciente. 

De acordo com Araújo (1999), Araújo, I. e Araújo, S. (2003) e a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (2003),,a chance de sobrevivência depende, na maioria das 

vezes, da aplicação imediata, competente e segura das manobras de reanimação 

que precisam ser imediatas, cujo objetivo é evitar lesão cerebral.  

Por outro lado, Capovilla (2002, p. 36) afirma que: 

A manutenção da vida e a luta contra a morte biológica são os princípios 
que têm orientado o desenvolvimento científico e tecnológico nas ciências 
da saúde. Dentre todas as situações que podem ameaçar a vida dos 
indivíduos, as mais temidas é sem dúvida alguma, a parada 
cardiorrespiratória (PCR). 

 

O avanço de procedimentos e medidas de emergência para manter a vida, a 

RCP, gerou a expansão no papel da enfermagem em relação aos cuidados 

prestados para recuperação de pacientes em situação de PCR. 

O conhecimento científico independente da área de atuação é a base para o 

desenvolvimento da prática, porém, vale ressaltar que a equipe de enfermagem, 

além de desenvolver a parte cognitiva e as habilidades, também deve estar ciente 

quanto às suas atribuições, compreender e colocar em prática o que estabelece a lei 

do exercício profissional, dos seus direitos e deveres, primando por uma assistência 

humanizada e digna. 

Nesse contexto, a enfermagem vem aprimorando seus conhecimentos e 

propondo alternativas para a assistência na PCR/RCP, adotando uma metodologia 

fundamentada em conhecimentos científicos. Isso é o processo de enfermagem. 

De acordo com Dalri (1993), a aplicação de um método de assistência de 

enfermagem proporciona uma melhor qualidade no atendimento ao paciente, 

individualizando o cuidado, diferenciando o que é rotina, do conhecimento específico 
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de enfermagem. Permite, ainda, delimitar o papel do enfermeiro. 

O processo de enfermagem é a metodologia utilizada para planejar, avaliar e 

implementar a assistência. O registro de enfermagem é parte integrante desse 

processo; porém, na prática apresenta-se fragmentado. 

É preciso entender que o registro de enfermagem é o indicativo para avaliar a 

assistência prestada ao paciente, porém para confeccioná-lo é necessário que a 

equipe de enfermagem desenvolva habilidades para escrever, capacidade para 

analisar os fatos e relatar de forma objetiva, clara, concisa e cabal o evento da PCR.  

O processo de enfermagem é definido como a ”dinâmica das ações 

sistematizadas e inter-relacionadas visando o ser humano. É caracterizado pelo 

inter-relacionamento e dinamismo de suas fases” (HORTA, 1979, p. 35). 

Compartilhamos da idéia de que é uma atividade deliberada, lógica e racional, 

através da qual a prática de enfermagem é desempenhada sistematicamente e 

compreende cinco componentes inter-relacionados: coleta de dados, diagnóstico, 

planejamento, implementação e avaliação (KENNEY, 1990). 

Essa metodologia de assistência, além do método, envolve uma abordagem 

com o cuidado que pressupõe a individualização do paciente (ROSSI; 

CASAGRANDE, 2001). Assim, o processo de enfermagem oferece ao enfermeiro a 

possibilidade de organizar o seu trabalho com base em crenças, valores e em um 

método (FORD; WALSH, 1995).  

Rossi e Casagrande (2001) ressaltam que embora o processo de 

enfermagem pressuponha o cuidado individualizado, não podemos afirmar que a 

implementação dessa metodologia garanta a realização do cuidado.  

O processo de enfermagem é entendido como uma alternativa que permite 

aos enfermeiros alcançar um status profissional mediante a realização de uma 
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prática científica; entretanto, muitas vezes, é incorporado de forma ritualizada, como 

se fosse um messias, ao qual, se seguirmos, estaremos salvos (FORD; WALSH, 

1995). 

Ochoa-Vigo (2001) destaca que, apesar da literatura apontar dificuldades na 

aplicação do processo de enfermagem é fundamental que os esforços sejam 

direcionados para sua concretização teórico/prática, visando à assistência 

humanizada e científica. A autora complementa que dificuldades sempre existiram e 

continuarão existindo, porém isso não justifica um trabalho meramente intuitivo e 

rotineiro. 

Para que o processo de enfermagem possa cumprir sua finalidade, este deve 

ser entendido pela equipe de enfermagem como um facilitador do desenvolvimento e 

avaliação da assistência de enfermagem, visto que o registro é parte fundamental 

desse processo. 

Sabemos que a documentação das atividades de enfermagem tem-se 

constituído um foco de atenção, pois na maioria das vezes é realizada como um ato 

automático, o que não retrata a realidade dos fatos (DALRI; ROSSI; CARVALHO, 

1999). 

Howse e Bailey (1992), em seu estudo, procuraram examinar as atitudes dos 

enfermeiros, quanto a resistência à documentação nos prontuários dos pacientes e 

descobriram que existem fatores extrínsecos e intrínsecos relacionados a esse 

problema. Os fatores extrínsecos, segundo esses autores, foram a inflexibilidade do 

sistema de registro e a falta de tempo, e os fatores intrínsecos foram a falta de 

confiança nas expressões escritas e dificuldades em articular a natureza da prática 

de enfermagem. Cabe ressaltar que, se uma ação não for registrada, legalmente ela 

pode ser interpretada como não tendo sido realizada. 
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Devemos lembrar que os registros no prontuário do paciente são fontes 

inestimáveis de dados e são utilizados por todos membros da equipe de saúde 

(DALRI; ROSSI; CARVALHO, 1999). O registro tem como finalidade comunicar 

informações sobre o paciente, possibilitar o ensino, a pesquisa, a realização de 

auditorias e a verificação dos aspectos legais (POTTER ; PERRY, 2004). 

Como ressalta Ochoa-Vigo (2001), é momento de entender e assumir os 

registros de enfermagem no prontuário do paciente como parte integrante do 

processo de enfermagem, compreendendo que as informações de cuidados 

prestados é a forma para mostrar o trabalho, bem como para o desenvolvimento da 

profissão. 

Dalri, Rossi e Carvalho (1999) referem ser importante lembrar que os registros 

de enfermagem retratam a prática profissional e, portanto, esses padrões devem ser 

adotados como guia para a assistência de enfermagem a ser realizada. 

O registro das intercorrências sofridas pelo paciente deve fazer parte da 

prática no exercício de enfermagem, não apenas para efeito do acompanhamento 

da sua evolução, mas também como um meio eficaz de prova de que o profissional 

de enfermagem prestou uma assistência adequada. Quanto a esta realidade, impera 

quase que um descaso nesse tipo de formalização escrita de trabalho (BAUMANN, 

1999). 

Assim, entendemos que a prática de enfermagem encontra-se diretamente 

calcada em aspectos éticos e legais. Uma assistência só estará completa quando for 

registrada. O registro de enfermagem é um elemento indispensável e serve de 

amparo e como prova das ações realizadas. 

Um aspecto importante do registro de enfermagem é que ele é o reflexo da 

prática e, desse modo, implica em considerações éticas. A ética, portanto, traz a 
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reflexão sobre a conduta humana, sendo a bioética um exame crítico das dimensões 

morais do processo de decisão no contexto de saúde e contextos que envolvem as 

ciências biológicas (DALRI; ROSSI; CARVALHO, 1999). 

Oguisso (1975), destaca que  dever do pessoal da enfermagem a anotação 

perfeita, isto é completa, cabal e correta e o seu conteúdo não é só das coisas 

essenciais ou julgadas  importantes, mas de tudo que se relaciona com o doente e 

com a enfermagem. Ainda reforça que o registro ou a perfeita anotação, nas 

papeletas clínicas, de tudo quanto se relacionar com o doente e com a enfermagem 

constitui um dos deveres legais de todo o pessoal de enfermagem. 

Os registros de enfermagem sempre foram analisados quanto aos seus 

aspectos éticos e legais e, há algumas décadas, a qualidade e a quantidade desses 

registros vêm sendo motivo de estudos críticos, em face da responsabilidade cada 

vez maior que os enfermeiros estão assumindo ante a necessidade de comunicar o 

cuidado de enfermagem (NOBREGA,1980).  

O cuidar, faz parte da natureza humana e também da essência da profissão 

de enfermagem, implica responsabilidade ética especial e realça o valor da pessoa. 

Por desconhecimento da importância dos registros, por desinteresse, por 

displicência ou por outros motivos, os profissionais de enfermagem não estão 

zelando, convenientemente, pela adequação de suas anotações, e este fato tem 

levado enfermeiros a realizar pesquisas operacionais com o intuito de conhecer 

melhor a realidade a fim sugerir medidas de aperfeiçoamento (NOBREGA, 1980). 

O registro de enfermagem, como já citado anteriormente, é um documento 

imprescindível para avaliação da assistência de enfermagem; sua ausência pode 

levar a não-confiabilidade da assistência prestada. Entendendo o registro como 

parte integrante do processo de enfermagem, agora é necessário analisar sua 



 Introdução_____________________________________________________________________________ 22

importância na PCR/RCP.  

A qualidade dos registros da equipe de saúde que atende à PCR em um 

hospital deve ser enfatizada nos treinamentos. O profissional de saúde deverá estar 

capacitado para realizar uma avaliação sistematizada, pautada em bases científicas 

durante a RCP beneficiando, assim, a qualidade da assistência prestada aos 

pacientes, bem como garantindo respaldo legal das ações desenvolvidas durante o 

atendimento PCR/RCP. 

Por querermos abordar os registros de enfermagem relacionados à 

assistência à PCR, acreditamos que os profissionais de enfermagem, que atuam 

diretamente nesta situação, deveriam registrar suas atividades fundamentadas nos 

princípios éticos e legais. 

O desejo de investigar os registros de enfermagem na assistência à 

PCR/RCP, quanto aos aspectos éticos e legais das anotações, vem da carência de 

pesquisa sobre o tema e da necessidade de analisar o tema acerca desses eventos.  

Entendemos que registrar não é tarefa fácil, porém sabemos que sua 

importância é incontestável, porquanto fornece subsídios para o desenvolvimento de 

estratégias de planejamento do cuidado. Diante disso, após questionamentos 

levantados por nós na função de enfermeira assistencial durante experiência 

profissional e motivada pelo desejo de investigar esta temática sentimos a 

necessidade de empenharmo-nos nesta pesquisa. 

Os resultados deste estudo possibilitarão aos profissionais de enfermagem 

um conhecimento mais aprofundado acerca dos aspectos éticos e legais dos 

registros de enfermagem no evento PCR/RCP. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

• Identificar os aspectos éticos e legais dos registros de enfermagem em situação 

de atendimento à PCR/RCP, nos prontuários de pacientes que foram a óbito, em 

um hospital escola do interior do Paraná. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar os registros de enfermagem quanto às atividades/procedimentos 

desenvolvidos a partir das orientações de Du Gas (1988), no atendimento à 

PCR;  

 

• Identificar os registros de enfermagem quanto às diretrizes concisão/organização 

recomendadas por Potter e Perry (2004), no atendimento à PCR. 
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3  MARCO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

3.1 Parada cardiorrespiratória /  Reanimação Cardiopulmonar 

A primeira citação sobre manobras de reanimação pode ser encontrada na 

Bíblia, é o que nos explicam Pottle e Brant (2000); Miecznikowski e Leite (1999), e 

refere-se a Eliseu. Quando ele chegou a uma casa, encontrou um menino, morto, 

estendido em sua cama. Ele adentrou, fechou a porta, orou ao Senhor, aproximou-

se da cama, estendeu-se sobre o menino, colocou sua boca sobre a do menino, 

seus olhos sobre os dele, e suas mãos sobre as dele, estendeu-se sobre ele e o 

corpo do menino aqueceu-se. Eliseu começou a andar de um lado para o outro. 

Depois aproximou-se novamente da cama e estendeu-se sobre o menino, que 

expirou sete vezes e abriu os olhos. Eliseu solicitou que chamassem a Sunamita. 

Ela foi chamada e entrou no quarto onde ele estava e Eliseu disse-lhe: “Toma o teu 

filho”. Ela lançou-se a seus pés e prostrou-se por terra; depois tomou seu filho e saiu 

(BIBLIA, 2001, p. 428). 

A história da RCP moderna tem sua origem nos trabalhos do professor Schiff, 

no final do século XIX, a quem é creditado o primeiro relato de uma reanimação 

cardiopulmonar bem sucedida, realizada a massagem cardíaca com tórax aberto em 

cães. Muito embora o primeiro caso de um ser humano sobrevivente de parada 

cardíaca, que foi reanimado com manobra cardiopulmonar a tórax aberto, tendo sido 

descrito por Kristian Ingelsrvd em 1901, a preocupação com a reanimação do recém-

morto é tão antiga quanto a própria história da humanidade (ARAÚJO, 1999). 

O autor ainda comenta que desde a aplicação clínica, inicialmente descrita 

em 1960 por Kouwenhoven et al., a RCP com tórax fechado (RCP-TF) tem sido 

larga e mundialmente utilizada no manuseio de pacientes em PCR. A massagem 
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com tórax-fechado é um método simples e de fácil execução, pois o próprio autor 

afirmou em seu trabalho original: agora, qualquer um, em qualquer lugar, pode iniciar 

as manobras de ressuscitação. Tudo de que se necessita são as duas mãos 

(ARAÚJO, 1999). Tal fato despertou grande interesse em todo mundo, uma vez que, 

até então, a reanimação cardiopulmonar só era realizada com tórax aberto e, 

portanto, impraticável fora do ambiente hospitalar. 

Pela simplicidade do método e pela possibilidade de altas taxas de 

reanimação com sucesso, criou-se, principalmente nos Estados Unidos, um grande 

projeto de difusão e ensino da nova técnica de RCP, principalmente para médicos e 

paramédicos, que mais tarde estendeu-se à comunidade laica, em escolas e fábricas 

(ARAÚJO, 1999).   

Knobel (1998) define parada cardíaca como a cessação súbita e inesperada 

da circulação, em pacientes cuja expectativa de morte não existia. A reanimação 

engloba todas as medidas terapêuticas que visam a recuperação das funções 

cardiocirculatórias, respiratórias e a preservação da integridade funcional do sistema 

nervoso central. 

Timerman e Cesar (2000) definem parada cardiorrespiratória (PCR) como a 

interrupção súbita da atividade mecânica ventricular útil e suficiente e da respiração. 

Guyton e Hall (2002) afirmam que a parada cardíaca é uma anormalidade final do 

sistema cardíaco de ritmicidade e condução. Ainda comentam os autores que a 

parada cardíaca tem maior probabilidade de ocorrer durante anestesia profunda, 

momento em que vários pacientes desenvolvem hipóxia grave devido à respiração 

inadequada. “A hipóxia impede que as fibras musculares e condutoras mantenham 

as diferenças normais das concentrações eletrolíticas através de suas membranas e 

sua excitabilidade pode ficar tão afetada que a ritmicidade do automatismo 
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desaparece” (GUYTON; HALL, 2002, p. 142). 

Pazin-Filho et al. (2003) afirmam que a PCR é uma situação dramática, 

responsável por um elevado índice de mortalidade, mesmo em situações de 

atendimento ideal. Na PCR, o tempo é um fator extremamente importante, 

estimando-se que a cada minuto que o indivíduo permaneça em PCR, significa 10% 

de probabilidade de sobrevida perdida. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2003), a principal causa de 

PCR no adulto é a doença coronariana. A doença de chagas pode levar a 

importantes distúrbios elétricos no coração. Os fatores pregressos mais importantes, 

que acrescentam riscos, são: histórias de PCR; taquicardia ventricular (TV); infarto 

do miocárdio; miocardiopatia dilatada; hipertensão arterial sistêmica; cardiomiopatia 

hipertrófica; síndrome do QT longo e síndrome de Wolf Parkinson White com 

episódio de fibrilação atrial. 

Em uma pesquisa, Timerman et al. (2001), no Instituto Dante Pazzanese, 

sobre o prognóstico de pacientes pós PCR, verificaram que dos 536 pacientes que 

foram reanimados, 163 (30,4%) tinham como doença de base cardiopatias, 

93(57,1%) dos quais na vigência de infarto agudo do miocárdio, seguido por 

miocardiopatia em 141 (23,3%) e por doença valvar cardíaca em 111 (20,7%). 

Quanto às causas da PCR, a predominante foi a insuficiência cardíaca 

congestiva, ocorrida em 295 (55%) pacientes, seguida pela arritmia primária em 88 

(16,4%), pela insuficiência respiratória em 34 (6,3%) e pelo acidente vascular 

cerebral em 31 (5,8%). Quanto à modalidade inicial, Timerman et al. (2001) relatam 

que, em 492 pacientes acompanhados, a assistolia ventricular ocorreu em 258  

(48,1%), a fibrilação ventricular em 204 (38,1%), a PCR isolada em 20 (3,7%) e a 

dissociação eletromecânica em 10 (1,9%). 
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Em um estudo, Potlle e Brant (2000), após auditoria de prontuários em um 

grupo de adultos, no período de janeiro de 1993 a dezembro de 1996, após 

avaliarem 367 casos, encontraram como ritmo inicial a fibrilação ventricular (FV), a 

taquicardia ventricular (TV) 58,3%, a assistolia (21,7%), a dissociação 

eletromecânica (EMD) 70% e outros 13,0%. 

Sabemos que as arritmias cardíacas são decorrentes de doenças do aparelho 

circulatório e estas são responsáveis por um número significativo de óbitos, como já 

mencionado pelos autores citados. Reforçando essa idéia, encontramos um estudo 

realizado no município de Londrina (PR) que divulga a causa dos óbitos ocorridos no 

ano de 2003: 

[...] as doenças do aparelho circulatório são responsáveis por 31,8% do total 
dos óbitos de 2003 registrados em Londrina. Isto significa que esse grupo é 
o campeão nos coeficientes de mortalidade geral no município. Ano 
passado, foram registrados 2.513 óbitos de residentes e ocorridos em 
Londrina (DOENÇA..., 2004, p. 3) 

 

Dos 100% dos óbitos, a maioria (73,5%) ocorreu com pessoas que tinham 50 

anos ou mais; 19% tinha entre 20 e 49 anos; 3,3% tinha entre 5 e 19 anos; 0,8%  

tinha entre 1 e 4 anos e 3,3% em menores de 1 ano. Quanto às causas específicas, 

observa-se que as doenças cerebrovasculares são, em primeiro lugar, as do 

aparelho circulatório, com 11,2% das mortes (DOENÇA..., 2004).  

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2003) esclarece que a etiologia da 

PCR é diversa, dependendo da idade. Assim as causas da PCR em crianças são 

diferentes das que ocorrem em adultos. O mais comum é a parada cardíaca devida 

à parada respiratória, devendo-se menos de 10% dos casos à fibrilação ventricular 

(FV), geralmente associada a doenças cardíacas congênitas. Por este motivo, a 

sobrevida é muito baixa. 

Sanghavi e Shefler (2002) explicam que eventos danosos à vida em crianças 
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que requerem RCP são relativamente esporádicos, porém quando estes ocorrem há 

necessidade de um conhecimento específico, julgamento e habilidade.  

Araújo, I. e Araújo, S. (2003) asseveram que o diagnóstico da PCR é de 

extrema importância. Complementa ainda que também os leigos deveriam saber 

identificar uma PCR, em razão do pouco tempo necessário, pois não se requer mais 

que 10  ou no máximo 20 segundos para realizar o diagnóstico e iniciar as manobras 

de RCP. 

Para Pazin-Filho et al. (2003), o diagnóstico do PCR deve ser feito com 

precisão e rapidez destacando-se uma avaliação sistematizada, mundialmente 

reconhecida e aplicada, que pode ser identificada sob três aspectos: responsividade, 

respiração e pulso. (Figura 1). 

SUSPEITA DE PCR 
 

1-                                                                               Responde                   PCR excluída 

 

Testar responsividade 

                 Não responde 

 

2-  

 

 

 3-                                                                     Respira  

 
                    Não respira 
 

 

Chamar atenção 

Testar respiração 

4-                                                                Pulso presente                     Parada Respiratória 
Testar pulso 

 

 PCR

Fonte: Pazin-Filho et al. (2003) 
Figura 1 – DIAGNÓSTICO INICIAL DA PCR 
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Após, descreveremos o esquema citado acima, pautado no referencial teórico 

de Pazin-Filho et al. (2003): 

1. Testar a responsividade. A responsividade deve ser o 1º item a ser checado com 

estímulo verbal e tátil. A vítima deve ser chamada pelo profissional que o assiste 

com voz firme e em tom alto, garantindo dessa forma que a vítima seja capaz de 

escutar o profissional. O estímulo tátil deve ser firme. 

2. Quando o paciente não responder, é necessário que o profissional que está 

atendendo a PCR chame por ajuda, que nesse caso significa a solicitação de 

desfibrilador e de suporte avançado de vida. Após a ativação do serviço de 

emergência, o profissional dará seqüência ao atendimento. 

3. Testar respiração. O profissional que está prestando assistência ao paciente em 

PCR deve levar em consideração que a vítima inconsciente apresenta 

relaxamento da musculatura da base da língua, que cai sobre a entrada da via 

aérea, do que resulta que toda vítima inconsciente apresenta a via área 

obstruída.  O profissional deverá possuir este conhecimento, e a primeira 

providência para testar a respiração é a manobra de desobstrução das vias 

aéreas. Para isso existem duas manobras básicas, que são: hiperextensão da 

cabeça e elevação do mento, ou elevação da mandíbula. As duas são eficazes, 

porém vale ressaltar que, na possibilidade de trauma cervical, a hiperextensão da 

cabeça é proibida. Após a abertura das vias áreas, o profissional deve aproximar 

o rosto à  face da vítima e VER se há expansão torácica, OUVIR checando se há 

eliminação de ar pelas vias áreas e SENTIR se o fluxo expiratório vai de encontro 

a seu próprio rosto. Se, por acaso, o paciente não respirar o profissional deverá 

iniciar a quarta etapa. 

4. Testar pulso. Neste item o profissional deverá investigar o pulso no sítio 
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carotídeo devido ao fato deste ser o último a desaparecer e o primeiro a ser 

restabelecido numa situação de instalação e reversão de PCR. Na ausência de 

pulso, constata-se o diagnóstico da PCR, caso em que iniciam-se as manobras 

de suporte básico de vida, que compreendem ventilação e massagem cardíaca. 

Essas manobras devem ser instituídas rapidamente e só devem ser 

interrompidas em três situações: para realizar a desfibrilação, para proceder à 

intubação orotraqueal e para a infusão de medicação na cânula orotraqueal. 

Born et al. (2003) relatam que o atendimento da PCR é realizado em várias 

etapas, que vão desde o reconhecimento dos sinais da PCR até o início das 

manobras mais avançadas de reanimação. Segundo Vieira e Timerman (1996), o 

tratamento da PCR recebe diferentes denominações, as quais são: ressuscitação 

cardiopulmonar, ressuscitação cardiorrespiratória (RCP), reanimação 

cardiorrespiratória, reanimação cardiopulmonar, reanimação cardiorrespiratória 

cerebral; todas elas corretas. Os autores dizem que a expressão mais utilizada em 

nosso meio e que foi adotada no Consenso Nacional de ressuscitação 

cardiorrespiratória é  ressuscitação cardiorrespiratória (RCP).  

O atendimento tradicional, o suporte básico de vida – Basic Life Suport (BLS), 

consiste em oxigenação e perfusão de órgãos vitais por meio de medidas simples. 

Born et al. (2003) ressaltam que, dada à importância da rapidez da reversão da 

taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, a desfibrilação é também incluída 

neste item. Após a confirmação da inconsciência e reconhecida a PCR, dá-se início 

aos procedimentos primários como ABCD primário da reanimação. O ABCD primário 

é a abordagem inicial de avaliação e ação no atendimento á emergência, devendo 

cada passo ser avaliado antes de se avançar à próxima etapa. A letra A significa 

manter vias aéreas permeáveis, B boa respiração, devendo o socorrista realizar 
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ventilações por pressão positiva, C manter uma boa circulação, que pode ser 

mantida de forma imediata através das compressões torácicas, D significa 

desfibrilar, ou seja, aplicar o choque, se necessário (BORN et. al, 2003). 

A equipe de enfermagem deve estar atenta a este diagnóstico da PCR, e 

desta forma pode estabelecer medidas terapêuticas destinadas a manter os órgãos 

vitais em funcionamento, prevenindo lesões cerebrais muitas vezes irreversíveis 

(MIECZNIKOWSKI; LEITE, 1999). Neste caso, conforme esquema da Figura 1, 

checar responsividade é identificar ou reconhecer se o indivíduo responde. Glanville 

(2002), diz, em seu artigo, que a enfermeira conta com um recurso que auxilia na 

identificação de alterações cardíacas, o eletrocardiograma (ECG). Como se sabe, 

não adianta ter recursos técnicos sofisticados, se os recursos humanos não 

estiverem habilitados para utilizá-los. Desta forma, vale salientar que a interpretação 

do ECG é uma habilidade avançada na enfermagem, é componente integral e 

indispensável em todos os programas educacionais, visto que a competência para 

interpretação do ECG não requer somente conhecimentos visuais dos ritmos, mas 

sim conhecimentos dos mecanismos responsáveis pela formação ou condução dos 

impulsos alterados. Neste mesmo artigo, relata que os estudantes conseguem 

descrever verbalmente as arritmias, mas falham na prática não conseguindo 

visualizá-las, devido às dificuldades em associar a base anatômica a eventos visuais 

simultaneamente. 

O enfermeiro é o responsável pela assistência do paciente que chega em 

estado crítico e é quem facilita todo o atendimento, por meio do preparo, da 

organização do ambiente, de recursos humanos e materiais utilizados. A 

monitorização do paciente proporciona informações qualitativas como saturação de 

oxigênio, débito cardíaco, pressões intravasculares, fluxo sanguíneo e volume 
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cardíaco. Porém, esses dados são analisados de acordo com o quadro clínico do 

paciente (ARAUJO, I.; ARAUJO, S.,2003). 
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provável que se tenha sucesso com o paciente em PCR. A equipe de saúde que 

trabalha em unidades de emergência deve conhecer as técnicas e as etapas do 

ACLS que são identificadas através do algorítimo (Figura 2). 

Gomes (1994) refere que a enfermeira, é responsável pela coordenação da 

equipe de enfermagem, deve possuir uma sólida fundamentação teórica, que lhe 

permita lidar com diferentes patologias ou causas externas que coloquem o homem 

em risco de perder a vida, ter capacidade de liderança, discernimento, iniciativa, 

maturidade e estabilidade emocional. É de suma importância uma constante 

atualização desses profissionais, pois são requeridas habilidades que permitam agir 

em situações inesperadas e de forma objetiva e sincronizada com a equipe de 

saúde. 

Araújo, I. e Araújo, S. (2003) destacam, em seu estudo, que durante a PCR o 

fluxo sanguíneo encontra-se baixo quando são realizadas apenas manobras 

tradicionais, e enfatiza que, dentro do suporte avançado de vida em cardiologia – 

Advanced Cardiologic Life Suport (ACLS), a administração de fármacos específicos 

merecem destaque, uma vez que melhoram a eficácia das manobras contribuindo 

para o aumento do fluxo sanguíneo e restabelecimento do paciente. 

É fundamental que o enfermeiro entenda a relevância de suas ações no 

atendimento à PCR procurando capacitar-se cientificamente, para desenvolver suas 

habilidades, com conhecimentos das novas metodologias de atendimento à PCR. 

Assim, os pacientes que estarão sob seus cuidados, receberão assistência de boa 

qualidade.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio, ou seja, referente à capacitação desse 

profissional, Glanville (2002) relata que foi desenvolvido um programa de 

computador capaz de demonstrar eventos anatômicos e eletrofisiológicos 

simultâneos e de facilitar o aprendizado da equipe de saúde. Este recurso apresenta 

representações gráficas de arritmias cardíacas selecionadas e também uma 
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animação concomitante ilustrando a distribuição dos impulsos cardíacos. O 

enfermeiro, deve, também, além de capacitar-se cientificamente, conhecer seus 

aliados como, por exemplo, o carro de emergência, que exerce um papel 

fundamental na PCR, devendo o mesmo  estar suprido e organizado com materiais, 

medicamentos e equipamentos para serem utilizados assim que necessário.  

A manutenção do carro de emergência deve dar-se de forma sistematizada, 

sendo de extrema importância que este se encontre organizado para garantir um 

perfeito funcionamento, quando se fizer necessário (ARAÚJO, I.; ARAÚJO, S., 

2003). Como reforça Nóbrega (2002), esse carro de emergência é um dispositivo 

necessário e indispensável para subsidiar o atendimento à PCR e à RCP. Localizá-lo 

simplesmente é pouco. È necessário conhecê-lo, manipulá-lo, para saber utilizá-lo 

em situação de emergência. 

A equipe de saúde deve estar apta para realizar RCP que tem por finalidade 

restaurar a função cardiocirculatória e respiratória, preservando a vida e limitando 

seqüelas. Porém, como destacam Serrano-Jr; Safir-Jr e Timerman (1998), muitas 

vezes é difícil decidir quando indicar ou não, ou, mesmo, quando interromper a 

reanimação. 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2003) explica que existem algumas 

situações em que se autoriza a interrupção das manobras de ressuscitação. O 

princípio básico é considerar que as manobras RCP estão sendo realizadas 

adequadamente; dessa forma, em situação em que há ausência de 

restabelecimento cardiocirculatório, usualmente, após 30 minutos de RCP 

interrompe-se o procedimento, exceto nos casos de hipotermia. Apesar de ser uma 

recomendação geral, outros fatores e ou situações devem ser levados em 

consideração para saber quando interromper as manobras de RCP, as quais são: 
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antecedentes familiares e história prévia; causa da PCR, mecanismo da PCR; local 

de ocorrência; presença de testemunha; tempo dos sintomas; tempo de chegada do 

socorro especializado; tempo de ressuscitação pré-hospitalar. 

Cummins (2002) pautado nas orientações da American Heart Association diz que 

há situações em que se decide interromper a RCP e se recomenda utilizar o senso 

comum de julgamento racional em circunstâncias incomuns. As orientações para 

suspender manobras de RCP são: 

• A vítima responde, recuperando o pulso adequado e voltando a respirar; 

• Um profissional treinado está presente e assume a responsabilidade pela 

situação; 

• Quando os socorristas estiverem exaustos para continuar RCP ou os mesmos 

estiverem colocando em risco sua vida, exemplo, quando as manobras de RCP 

estiverem sendo realizadas,durante a aterrissagem, não hesitar em cessar as 

manobras de RCP. Nesse caso interrompam-se as manobras de RCP, ocupem-

se os assentos mais próximos e coloque-se o cinto de segurança; 

• Quando um profissional médico mandar suspender o procedimento; 

• Quando sinais óbvios de morte estiverem presentes. 

Segundo Santos (1992), o problema das manobras de RCP  é identificar 

quando seja lícito praticar e quando seja lícito suspender a reanimação 

No caso de parada cardíaca, a reanimação, a rigor, deve ser praticada, não 
obstante a irreversibilidade do dano cerebral, pelo fato de que é possível 
fazer pulsar o coração com a máquina, ou, pelo menos, não deve ser 
suspensa (sob pena de responsabilidade por homicídio omissivo), enquanto 
não venha definitivamente cessar a sobrevivência artificial da atividade 
cardiorrespiratória, apesar do artifício mecânico (SANTOS, 1992, p. 166). 

 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia (2003) explica que existem situações 

em que não há indicação nem mesmo para iniciar as manobras de RCP. São elas: 

• Quando se trata de uma doença incurável e o médico encontra-se apto para 



Marco Teórico de Referência_______________________________________________________________ 36

afirmar que se trata de uma doença terminal. Neste caso, discuta-se, 

amplamente com a família e, eventualmente, com o paciente, e se obtenha a 

ordem expressa de não ressuscitar, pois, diante de uma situação de PCR, o 

socorrista estará autorizado a não proceder às manobras de RCP, ou, até 

mesmo, a interrompê-la. 

• Uma outra situação para não realizar as manobras de RCP seria quando há 

evidentes sinais de deteriorização dos órgãos, caracterizando-se morte biológica. 

A AHA explica que a ordem para não realizar a reanimação na eventualidade 

de uma aparente parada cardíaca é conhecida como ordem de “Não tentar a 

ressuscitação” – Do-not-Resucitate ordens (DNR) (CUMMINS, 2002). 

O mesmo autor baseado nas orientações da AHA em relação aos sinais 

claros de óbito. Os mais confiáveis são:  

• Livedo postural: erupções cutâneas, pretas e azuis ou descoloração avermelhada 

da pele: começam minutos após a morte. 

• “Rigor mortis”: uma contração, pós-morte, da musculatura sem relaxamento; isto 

causa uma rigidez identificada primeiro no pescoço e maxilar. 

• “Algo mortis”, queda constante da temperatura corporal após a morte. 

• Lesões incompatíveis com a vida. 

• Outras razões para não tentar a reanimação estão relacionadas ao perigo para a 

segurança do socorrista, objeções familiares e ordens escritas de DNR ou 

“desejos em vida” que pareçam não-oficiais ou informais. 

Araújo, I.  e Araújo, S.  (2003) comentam que a difícil decisão de encerrar ou 

não as manobras de RCP cabe ao médico, pois é ele o responsável legal pelo 

paciente durante o atendimento. Se após um período de 20 a 30 minutos de Suporte 

Avançado em RCP, não se conseguir a recuperação da função cardíaca 
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espontânea, as manobras podem ser suspensas. O tempo de reanimação pode ser 

prolongado de 40 a 60 minutos ou mais, desde que haja indícios de que a função 

cerebral ainda esteja preservada (miose ou pupilas fotorreagentes, presença de 

esforços respiratórios, etc.). Os autores ainda comentam que, em situações em que 

existe ausência efetiva de recuperação das funções cerebrais, como midríase não-

responsiva, apnéia, traçado isoelétrico no eletroencefalograma (EEG), as manobras 

devem ser suspensas. 

Em relação às ordens de não ressuscitar relacionada ao processo cirúrgico, 

Goldberg (2002) relata que no pré-operatório não é necessário que o paciente 

explicite a ONR, pois neste período são realizados exames laboratoriais, raio X, 

eletrocardiograma que geralmente conseguem estabelecer a capacidade do 

paciente para tolerar o procedimento cirúrgico sem correr risco de vida. Durante o 

procedimento cirúrgico, a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, a concentração de 

oxigênio sanguíneo são monitorados constantemente por equipamentos que 

detectam imediatamente qualquer alteração auxiliando no diagnóstico de 

intercorrências, o que possibilita uma conduta mais ágil.  

Roberts (2002) cita outro aspecto importante relacionado à autonomia do 

paciente, a ser considerado na RCP, definindo-o como direito da escolha ou 

autogoverno e também como respeito ao ser humano. O paciente tem o direito de se 

manter informado sobre sua real situação. Essa informação é necessária para 

garantir seu direito e resguardar-se das conseqüências de suas decisões. Nos 

Estados Unidos, existe uma Lei de Autodeterminação do paciente, de 1991, que 

reconhece o direito de um indivíduo tomar decisões em relação aos cuidados 

médicos, que lhe são prestados incluindo os cuidados no final da vida; nela se 

registra que o paciente tem direito a recusar ou a aceitar o tratamento. Porém, isso 
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leva a um dilema, ou seja, por um lado o paciente tem o direito de decidir se quer ou 

não ser reanimado (DNR), por outro a conduta recomenda ressuscitar (reanimar) 

(CUMMINS, 2002). 

 Roberts (2002) ressalta, ainda, que cada instituição tem uma política própria 

para tal evento, mas esta é geralmente vaga e não exata. Esse mesmo autor afirma 

que as enfermeiras defendem tanto a idéia de reanimação, quanto a presença de 

familiares no momento desse evento.  

A Constituição Federal no Capítulo I dos Direitos e Deveres individuais e 

coletivos no art. 5º, estabelece : 

Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
(CAHALI, 2004, p. 20). 

 

A PCR é um evento que pode ocorrer nas diversas clínicas, em qualquer 

lugar e com pacientes de diferentes idades. Estudo realizado por Pietro et al. (2002), 

avaliando diferentes formas de manobras de RCP, em gestantes, constatou que 

diferentes fatores podem influenciar na eficácia da reanimação cardiopulmonar de 

gestantes, uma vez que essa clientela possui características peculiares como 

mudanças psicológicas, idade gestacional, deslocamento uterino e obstrução dos 

canais respiratórios pela compressão do externo, exigindo  atendimento peculiar. 

 Os autores assinalam que o evento PCR é incomum durante a gravidez, 

porém, se ocorrer, é necessário que a equipe esteja capacitada para proporcionar 

um atendimento rápido e eficaz. 

Araújo I. e Araújo, S. (2003) mostraram que, após o atendimento de uma 

PCR, é comum não se encontrarem registros de enfermagem sobre o início do 

evento e sua condução, sendo mais freqüentes registros da hora da PCR e do óbito; 

há uma lacuna das demais informações como a quantidade e os tipos de drogas 
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utilizadas, os ritmos cardíacos apresentados, o número de choques liberados. 

 A equipe de saúde, de forma geral, deve estar atenta para sua 

responsabilidade de maneira global e não, simplesmente, centrar-se na execução de 

tarefas. Assim um procedimento só será considerado válido se estiver registrado de 

forma adequada e no documento apropriado. Os registros de enfermagem podem 

garantir maior confiabilidade à assistência prestada aos clientes. 

O potencial de utilização deste conhecimento em PCR e RCP por parte da 

equipe de enfermagem, em especial do enfermeiro, pressupõe que os objetivos da 

assistência de enfermagem serão alcançados por meio das habilidades técnico-

científicas, do pensamento crítico e reflexivo, que enfatizam a consciência e a 

responsabilidade da equipe para salvar vidas. 

 

3.2 REGISTROS DE ENFERMAGEM 

Neste tópico vamos apresentar uma visão geral acerca dos registros de 

enfermagem e examinar os conceitos e aspectos essenciais para a documentação 

de enfermagem. 

O registro de enfermagem é um tipo de comunicação necessária para o 

exercício da profissão. Bittes Junior e Mateus (2000) definem a comunicação como 

um ato intrínseco do existir humano. Mesmo antes de nascer já estamos 

transmitindo e recebendo mensagens. Vários autores chegaram a afirmar que o 

existir no mundo só é possível quando nos comunicamos. 

Bittes Junior e Matheus (2000) argumentam que para comunicar-se 

verdadeiramente, há uma série de implicações de aspectos complexos que, se não 

estiverem claros para as pessoas que estão se comunicando, podem gerar 

desentendimentos e até fazer fracassar as relações entre elas.  
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Existem várias formas de comunicação. Entre elas temos a oral e a escrita e a 

interpretação é a grande responsável pelo sucesso ou fracasso deste processo de 

comunicação. Na enfermagem, as duas formas de comunicação, anteriormente 

mencionadas, são muito utilizadas e, devido a isso, muitos desentendimentos 

acontecem, pois a linguagem é fortemente influenciada pela cultura e grande parte 

dos conflitos e incomunicações, que ocorrem entre as pessoas, tem como origem a 

própria linguagem (BITTES JUNIOR; MATHEUS, 2000). 

A comunicação é um instrumento de fundamental importância para o 

desenvolvimento da metodologia da assistência de enfermagem, ela é 

compreendida como um conjunto de sinais verbais e não-verbais que são emitidos e 

percebidos com a intenção de expor idéias de torná-las comuns; ela representa a 

base da sustentação para as ações de enfermagem (WESTPHALEN ; CARRARO, 

2001).  

Os mesmos autores referem que, entre as atribuições da enfermagem, os 

registros ocupam um papel relevante. O registro é um elemento importante para a 

avaliação dos procedimentos implementados, porquanto sustenta a continuidade do 

cuidado, o acompanhamento e a análise da evolução do estado de saúde do 

paciente. A partir da avaliação das anotações é possível determinar quais ações 

foram efetivas e quais não foram tão efetivas. Diante dos dados registrados, a 

enfermeira deve fazer julgamento das ações realizadas, reformulando, se for o caso, 

o plano de cuidados.  

O registro representa a comunicação escrita dos fatos essenciais, de forma a 

manter uma história contínua dos acontecimentos ocorridos durante um período de 

tempo (DU GAS, 1988). 

Sistematizar as orientações para a confecção dos registros, além de trazer 
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visibilidade para a enfermagem, também serve como documento legal, que ampara 

os profissionais de enfermagem, como prova de que o paciente recebeu a 

assistência devida. O registro também fornece dados para a identificação da 

responsabilidade profissional sobre as ações e constitui a base dos dados para 

pesquisas com diferentes enfoques, já que o mesmo envolve sentimentos, 

percepções e julgamento que contribuem para a construção do conhecimento da 

profissão (WESTPHALEN; CARRARO, 2001).  

Por outro lado, Daniel (1981, p. 91), discorre a importância das  anotações em 

enfermagem que no seu entendimento servem para:   

[...] relatar por escrito as observações do paciente ou cliente; contribuir com 
informações para fazer o plano de cuidados de enfermagem; servir de 
elementos para pesquisa; fornecer elementos para a auditoria de 
enfermagem; servir para a avaliação dos cuidados de enfermagem 
prestados (quanto à qualidade e continuidade); servir como fonte para a 
aprendizagem.  
 
 

O registro, desde que realizado de forma objetiva, completo e claro, 

possibilitará que qualquer enfermeiro tenha condições de dar continuidade ao 

cuidado do paciente, visto que terá dados suficientes do estado geral do paciente. 

Dessa forma poderá reconhecer as alterações da condição do cliente, avaliando e 

comparando os resultados colhidos com os resultados esperados, podendo reavaliar 

o plano de cuidado e implementá-lo, se necessário. O registro é a prova legal do 

cuidado prestado (KALINOWSKI, 2001).  

Ochoa-Vigo, Pace e Santos (2003), num estudo realizado em uma unidade 

especializada do interior do Brasil, verificaram as diferenças do registro de 

enfermagem em três períodos relacionados com a implementação do Processo de 

Enfermagem. Os autores explicam que os resultados obtidos indicam uma forte 

tendência de melhoria das anotações de enfermagem no período em estudo. 

O registro de enfermagem é a base que sustenta as ações realizadas. Deve, 
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por conseguinte, ser construído fidedignamente seguindo critérios. Para isso 

buscamos subsídios em alguns autores. Du Gas (1988), em seu livro de 

Enfermagem Prática, dá orientações quanto à elaboração dos registros de 

enfermagem, sugerindo o seguinte roteiro: 

1. Exatidão: o enfermeiro deve registrar com exatidão e honestidade todas as 

intercorrências, devendo o registro da hora ser preciso; todos os procedimentos, 

e medicamentos devem ser registrados imediatamente após sua administração e 

nunca antes. Quanto às observações, estas devem ser minuciosamente 

descritas; por exemplo, a dor do paciente. 

2. O prontuário é um documento legal; não é permitido rasuras. Quando isso 

ocorrer, deve-se recorrer às orientações da própria instituição, pois cada 

instituição possui métodos para corrigir. 

3. Outro ponto a ser observado é se os cabeçalhos das folhas do prontuário estão 

preenchidos corretamente. 

4. Concisão: Os registros devem ser concisos e completos. Palavras a mais, como 

paciente, podem ser eliminadas, pois é evidente que o registro refere-se ao 

paciente. 

5. Legibilidade: Os prontuários podem ser datilografados, digitados ou manuscritos, 

desde que a escrita seja legível. Deve-se utilizar tinta, visto que o lápis não 

proporciona um registro permanente. Após preencher o registro do paciente é 

necessário que a equipe de enfermagem assine seu nome, cargo ocupado e 

registro do Conselho Regional de Enfermagem (COREN). 

Du Gas (1988) ressalta que geralmente as anotações dos enfermeiros servem 

para registrar e transmitir cinco categorias de informações, as quais são: 

1. As medidas terapêuticas executadas pelos vários membros da equipe de saúde; 
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2. As medidas prescritas pelo médico e executadas pela enfermagem; 

3. Procedimentos de enfermagem não prescritos pelo médico, porém executados 

pela enfermeira, para atender as necessidades específicas de um paciente; 

4. O comportamento e outras observações relativas ao paciente, consideradas 

pertinentes a sua saúde; 

5. Respostas específicas do paciente à terapia e à assistência; 

Em muitos serviços é mantido, também, nas anotações dos enfermeiros, o 

registro das orientações dadas aos pacientes. Seguindo a mesma linha de 

raciocínio, outros autores acrescentam outros critérios. Os autores Iyer, Taptich e 

Losy (1993) destacam que os registros de enfermagem devem seguir a 

apresentação e especificidade do conteúdo e fazem orientações para elaboração 

desses registros. 

1. Que seja realizada de modo objetivo, sem preconceito, valores, julgamentos ou 

opiniões pessoais. Quanto às informações subjetivas fornecidas pelo cliente e 

familiares ou até mesmo por outros membros da equipe da saúde, estas devem 

ser consideradas, porém, ao se registrarem esses tipos de informações, devem-

se utilizar aspas. 

2. Descrições ou interpretações de dados objetivos devem ter apoio em 

observações específicas e concretas das situações do cliente. Ex: deprimido, 

senta-se em quarto escuro, esporadicamente inicia um diálogo. 

3. Os termos que generalizam, inclusive termos vagos, como bom, regular, comum, 

normal não devem ser utilizados. Tais termos dão azo a múltiplas interpretações, 

dependendo do ponto de vista do leitor. 

4. Os achados devem ser descritos do modo mais completo possível, o que inclui a 

definição de características como forma, tamanho, cor, textura e temperatura, 
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especificando-se os dados de modo concreto e objetivo Ex: descrição de uma 

úlcera de decúbito. 

5. Registrem-se os dados de modo claro e conciso, evitando-se informações 

desnecessárias, frases longas e sem objetividade. 

6. Escrever de modo legível com tinta indelével. Os erros na documentação devem 

ser corrigidos de modo a não ocultar o registro inicial; porém, se eventualmente 

ocorrer o método comumente utilizado, incluem-se traçado de uma linha sobre o 

item incorreto, a escrita de registro incorreto e a efetivação do registro. O uso de 

dispositivos como: corretivos, borrachas ou linhas cruzadas para ocultar o 

registro não é permitido. 

7. Os registros devem estar gramatical e formalmente corretos. O enfermeiro deve 

utilizar somente abreviações aprovadas em seu trabalho específico. Termos 

como gíria, clichês e rótulos devem ser evitados a não ser que seja uma citação 

direta do cliente/ família. 

Sanghavi e Shefler (2002), em uma pesquisa realizada numa unidade de 

cuidados intensivos e serviços de urgência de um hospital terciário, tiveram como 

objetivo identificar a qualidade dos registros em prontuários de crianças que 

sofreram PCR. Observaram que inconsistências e omissões podem ocorrer quando 

vários membros de uma equipe com diferentes papéis e responsabilidades 

documentam o mesmo evento clínico. As autores relataram que há prejuízos na 

documentação quanto aos detalhes (hora, data, localização, profissional) e que 

também não aparecem os registros das estratégias terapêuticas empregadas e o 

intervalo de tempo crítico. Quanto às doses de drogas e à freqüência da 

administração estas fazem parte de preocupações particulares, pois não devem ser 

consideradas como medicação comum. Além disso, o registro é a única prova de 
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que o paciente recebeu os medicamentos e o atendimento adequado. 

O assunto de registros de dados em estabelecimentos de saúde não é um 

problema novo; está diretamente relacionado com a medicina legal. Ita Kelly citada 

por Sanghavi e Shefler (2002), relata que o Conselho de Reanimação do Reino 

Unido está atualmente comprometido com a auditoria de reanimação pediátrica. 

Qualquer dúvida quanto ao atendimento é apurada detalhadamente nos registros 

quanto às decisões terapêuticas e tempo da reanimação cardiopulmonar. 

As questões referentes aos estudos sobre registros de enfermagem em PCR 

e RCP foram pesquisados por Cooper e Wakelam (1999), Araújo, I. e Araújo, S. 

(2003), Guimarães et al. (2003), Cummins et. al. (1997) os quais destacam os 

diversos itens que devem ser anotados no evento PCR/RCP. 

A enfermagem requer que os enfermeiros registrem e documentem a 

assistência prestada ao indivíduo em situação de PCR e RCP como 

desenvolvimento, responsabilidade ética e moral no desempenho do trabalho. 

Registrar e documentar sistematicamente um evento dessa magnitude e 

complexidade implica em cuidados diretos prestados “a essa pessoa”. 

O registro das informações é vital para possibilitar estudos futuros e para dar 

apoio efetivo ao desenvolvimento de novas pesquisas. Deve, também, auxiliar no 

desenvolvimento de novas estratégias que possam ser desenvolvidas no evento da 

PCR/RCP. 

Baumann (1999, p. 9) explica: 

[...] a conduta do profissional de Enfermagem, por sua natureza, permite e 
requer formalização, o que é realizado principalmente, por meio das 
anotações no prontuário do paciente. Sua falta, na maioria das vezes, 
dificulta o exercício da proteção dos seus direitos, quer administrativamente, 
quer judicialmente. 
 

O registro é um documento legal. Dessa forma não são permitidas rasuras ou 

alterações. Se ocorrerem criam suspeitas de que alguém tentou encobrir 
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informações. Se houver a necessidade de fazer qualquer tipo de correção, o 

profissional deve consultar as orientações da instituição. 

Sendo assim, Potter e Perry (2004) sugerem algumas orientações a respeito de 

como realizar os registros no prontuário do paciente: 

1. Não deixar espaço em branco em uma anotação; 

2. Registrem-se apenas os fatos; 

3. É importante que a informação registrada seja verdadeira e completa; 

4. As anotações feitas em um prontuário devem ser legíveis e escritas à tinta; 

5. O profissional de enfermagem não deve confiar na memória ao registrar a 

informação; 

6. Se o profissional questiona uma prescrição, ele deverá registrar o fato; 

7.  Registrem-se sempre as próprias ações e não as praticadas por outra pessoa, 

pois o profissional tem responsabilidade pela informação registrada no prontuário. 

Os profissionais de enfermagem deverão realizar um registro objetivo e 

conciso; alguns minutos extras para registrar uma descrição legível poderão evitar 

horas de uma corte judicial. 

 

 

3.3 ÉTICA NA ENFERMAGEM 

 

Para prestar uma assistência de enfermagem com qualidade é necessário 

conhecimento das leis, resoluções, decretos que regem o exercício profissional de 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem (COREN-SP, 2000). 

Nesse contexto, buscando subsídio para discutir sobre a ética na 

enfermagem, procuramos destacar conceitos, definições de alguns autores e 
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descrever as leis que subsidiam a temática.  

A ética é um termo genérico para várias formas de entender e analisar a vida 

moral. Entre as abordagens da ética, algumas são normativas (ou seja, apresentam 

padrões de ações boas ou más), outras são descritivas relatando aquilo em que as 

pessoas acreditam e suas condutas (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002). 

É importante ressaltar as conceituações sobre ética. A palavra vem do grego 

“Ethos” que significa costume, caráter. Portanto, ética é o estudo dos costumes. 

Costumes são hábitos de uma pessoa, um povo, uma comunidade; podem ser 

definidos como procedimentos corretos, mas a dificuldade encontrada está em 

discernir qual definição pode ser considerada como certa (ROBERTS, 2002).  

O termo ética provém do lexema grego “ethos” que, quando pronunciado com 

“e” breve, significa hábito, e quando pronunciado com “e” longo significa morada, 

costumes, caráter. Aristóteles empregou “ethiké” com o sentido de investigações 

sobre as propriedades de caráter, quando realizava suas averiguações teóricas 

sobre questões do bem e do mal, da virtude e do vício (SGRECCIA, 1996) 

Entende-se por moral (substantivo) o conjunto de costumes ou hábitos de um 

indivíduo ou de um povo, regido por um princípio muito genérico de “bem ou de 

correto” enquanto, por ética, compreende-se também o conjunto de princípios ou 

regras avaliados com rigor e consciência crítica (PETROIANU, 2000). 

Para Petroianu (2000), a consciência moral pode ser entendida como ponto 

de referência para um conjunto de experiências: perceber os valores morais, sentir o 

chamado do dever, sentir a satisfação do dever cumprido ou, ao contrário, a 

experiência do remorso.  
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Sgreccia, 1996, p.152 diz: 

O valor moral em particular é especifico das atividades humanas e da 
experiência moral, denotando a qualidade ou perfeição de uma ação ou de 
uma conduta enquanto de acordo com o bem ou a dignidade da pessoa 
humana. 

 

Na área médica a ética pode ter implicações mais sérias. Os enfermeiros 

devem prestar atendimento ao paciente de forma integral, não fazendo julgamentos 

pessoais. O cuidado não pode ser reduzido ou simplesmente negado pelo fato do 

enfermeiro acreditar que o paciente não está sendo cooperativo, está sendo mal- 

educado ou que não vale a pena prestar o atendimento (PETROIANU, 2000). 

Segundo Pessini e Barchifontaine (2000), a Bioética é definida como estudo 

sistematizado da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, 

devendo essa conduta ser examinada com base nos valores e princípios morais. 

Beauchamp e Childress (2002) explicam que a bioética pode apresentar-se 

como uma importante área a ser estudada devido aos avanços da ciência, 

principalmente na área médica. Os problemas que surgem têm afetado, de forma 

intensa, a vida dos seres humanos. Assuntos abordados como aborto, eutanásia, 

clonagem e o direito à integralidade do código genético são temas que constituem o 

centro das discussões dessa parte aplicada da ética que estuda a vida tanto na sua 

origem, como no seu desenvolvimento e no seu fim. 

Os autores complementam que, para justificar algumas práticas e posições, é 

necessário buscar argumentos sustentados por alguma teoria. Relatam também que 

a filosofia contribui, de forma muito importante, no debate sobre questões 

biomédicas, pois, além de problematizar as questões, também fornece as bases 

para as teorias que hoje se apresentam como predominantes na tentativa de 

fundamentar a bioética. 

Esses mesmos autores questionam sobre o que é moralidade, dizendo que 
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podemos ser tentados a responder que a moralidade é uma teoria sobre o certo e o 

errado. Chamam-nos a atenção ressaltando que as palavras ética e moralidade não 

devem ser confinadas no contexto teórico. 

Teoria, ética e filosofia moral são os termos apropriados para se referir “a 
reflexão filosófica sobre a natureza e a função da moralidade. O propósito 
de uma teoria é o de aumentar a clareza, a ordem sistemática e a precisão 
dos argumentos nas nossas reflexões sobre a moralidade. (BEAUCHAMP; 
CHILDRESS, 2002, p. 19)  

 

Deve-se entender o termo moralidade como referente a padrões sociais sobre 

comportamento humano certo ou errado, convenções amplamente partilhadas e que 

formam um consenso comum estável (BEAUCHAMP; CHILDRESS, 2002). 

Frankena (1969) apresenta em seu livro, no capítulo Moralidade e Filosofia 

Moral, o posicionamento de Sócrates, explicando que o princípio de um estudo deve 

seguir algumas orientações: 

1- Não devemos permitir que nossas decisões sejam afetadas pela emoção; 

importa que equacionemos o problema e perante ele nos definamos segundo a 

melhor ponderação. Devemos tratar de reunir os fatos e de conservar claro o 

espírito. Problemas devem ser resolvidos com o auxílio da razão.  

2- Não é cabível solucioná-los recorrendo ao consenso geral. Os autores podem 

errar. E cabe a nós encontrar respostas que consideramos corretas. Devemos 

pensar por nós mesmos.  

3- Jamais devemos agir de forma moralmente errada. Só nos cabe indagar se o que 

se propõe é certo ou errado e não quais serão as conseqüência que teremos que 

enfrentar, ou o que pensam a nosso respeito ou como nos sentimos em face ao 

ocorrido. 

O enfermeiro deve dar suporte ao paciente, deve falar dos seus direitos e 

escolhas, deve ajudar a "clarear" suas decisões em busca de seus interesses, 
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protegendo seus direitos básicos como pessoa, com privacidade e autonomia 

(HAMRIC, 2000). 

Hancock (1997) afirma que a qualidade do cuidado com os pacientes 

permanece como central para os profissionais de enfermagem. Ocupa um foco 

primário. Os profissionais de enfermagem chegam muitas vezes a se preocupar com 

o paciente antes que consigo mesmos. O autor relata que os códigos éticos para a 

enfermagem descrevem a proteção do paciente como responsabilidade da prática 

assistencial, explicando que os enfermeiros são advogados dos pacientes e agem 

com grande valor moral, orgulho e satisfação. 

A Lei 7498/86 do exercício profissional, de Enfermagem no art.11, dispõe que 

são de competência do enfermeiro cuidados diretos a pacientes graves com risco de 

vida e cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. 

(FONTINELE JUNIOR, 2002). 

O Código de Ética de Enfermagem na Resolução COFEN-240, no seu 

capítulo I, art.3º, diz que o profissional da enfermagem deve respeitar a vida, a 

dignidade e os direitos da pessoa humana, e todo o seu ciclo vital, sem 

discriminação de qualquer natureza. No capítulo III, art. 16º, diz que é de 

competência do enfermeiro assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem 

livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência, e ainda no 

mesmo capítulo no art. 18º, que ao enfermeiro manter-se atualizado ampliando seus 

conhecimentos técnicos científicos e culturais, em benefício da clientela coletiva e do 

desenvolvimento da profissão. Ainda, no capítulo IV, no art.24º, quanto aos deveres, 

determina prestar à clientela uma assistência de enfermagem livre dos riscos 

decorrentes de imperícia, negligência e imprudência; no art.25º – garantir a 
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continuidade da  assistência de enfermagem e, no art. 27º – respeitar e reconhecer o 

direito do cliente de decidir sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar. 

(COFEN, 2005). 

Oguisso (1998) explica que, com o desenvolvimento tecnológico vivido e 

sentido por todos, a humanidade tem necessidade contínua de adaptação no que se 

refere aos hábitos cotidianos, seja em casa, com os eletrodomésticos, seja no 

campo profissional, que se apresenta invadido por modernos aparelhos eletrônicos e 

pela automação. 

O autor esclarece que, com estas modificações, ocorrem mudanças também 

no papel do enfermeiro, pois a sociedade como um todo passa a exigir dele maior 

conhecimento o que, conseqüentemente, acarreta o aumento da responsabilidade. 

Segundo Oguisso (1998, p. 264): 

No sentido geral, responsabilidade tem o significado de obrigação, encargo, 
compromisso ou dever de satisfazer ou executar alguma coisa que se 
convencionou e deve ser satisfeita ou executada, ou ainda, suportar as 
sanções ou penalidades decorrentes desta obrigação. 
 

O enfermeiro deve conscientizar-se de suas responsabilidades direitos e 

deveres em relação ao registro de enfermagem no evento da PCR/RCP. É 

importante ressaltar que essa prática clínica exige da equipe de enfermagem 

competências no exercício profissional e uma conduta ética e legal. 
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4  METODOLOGIA 

 

4.1 Natureza do Estudo 

Tratou-se de um estudo descritivo, retrospectivo, exploratório, com 

abordagem quantitativa dos registros de enfermagem, efetuados nos prontuários dos 

pacientes. 

 Os problemas que interessam à enfermagem podem ser abordados 

utilizando-se uma variedade de métodos. Um deles é a pesquisa quantitativa. Esta 

envolve a coleta sistemática de informação numérica, normalmente mediante 

condições de controle, além da análise dessa informação, mediante procedimentos 

estatísticos (POLIT; BECK, HUNGLER; 2004). Para esses autores, o paradigma do 

positivismo está associado, com maior freqüência, aos métodos quantitativos. A 

pesquisa quantitativa tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras lógicas e os 

atributos mensuráveis da experiência humana. Sendo assim, ela possui suas raízes 

no positivismo lógico. Em geral, a pesquisa que faz uso de um método quantitativo: 

•  Focaliza uma quantidade relativamente pequena de conceitos específicos; 

•  Inicia com idéias preconcebidas acerca da maneira pela qual os conceitos estão 

inter-relacionados; 

•  Utiliza procedimentos estruturados e instrumentos formais para coletar 

informações; 

• Coleta informações mediante condições de controle; 

•  Enfatiza a objetividade, na coleta e análise das informações; 

•  Analisa as informações numéricas, através de procedimentos estatísticos. 

Segundo Gil (1999), todos os procedimentos para coleta de dados têm em 

comum o fato de serem aplicados diretamente às pessoas. Todavia, não são apenas 
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fontes vivas que se constituem fontes de dados. Muitos dados importantes, na 

pesquisa social, provêm de fontes de papel: arquivos históricos, registros 

estatísticos, diários, biografias, jornais, revistas, etc. 

As fontes de “papel”, muitas vezes, são capazes de proporcionar ao 

pesquisador dados suficientemente ricos para evitar a perda de tempo com 

levantamentos de campo, sem contar que em muitos casos só se torna possível a 

investigação social a partir de documentos (GIL, 1999, grifo do autor). 

Ludke e André (2003) afirmam que a análise documental ainda é pouco 

explorada, mas constitui uma técnica valiosa de abordagem de dados, e identificam 

informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de 

interesse. Segundo os autores, o uso de documentos é vantajoso na pesquisa, visto 

que: 

•  Constituem uma fonte estável e rica, podem ser consultadas várias vezes e 

servem de base para diferentes estudos, o que dá mais estabilidade aos 

resultados obtidos; 

•  Constituem uma fonte poderosa de onde podem ser retiradas evidências que 

fundamentem afirmações e declarações do pesquisador; 

•  Representam uma fonte natural de informação, pois surgem num determinado 

contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto; 

•  O custo da análise documental é baixo, pois seu uso requer apenas investimento 

de tempo e atenção por parte do pesquisador para selecionar e analisar os 

dados mais relevantes; 

•  Eles, os documentos, são uma fonte não-reativa, o que permite a obtenção de 

dados, quando o acesso ao sujeito é impraticável ou quando a interação com o 

sujeito pode alterar seu comportamento os seus pontos de vista; 
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•  Como técnica exploratória, a análise de documentos, indica problemas que 

devem ser mais bem explorados através de outros métodos. 

•  O uso de fontes documentais nos possibilita o conhecimento do passado, a 

investigação dos processos de mudança social e cultural, permite a obtenção de 

dados com menos custo e favorece a obtenção de dados sem o constrangimento  

dos sujeitos. 

Gil (1999) aponta as vantagens do uso de fontes documentais, tais como: 

• Os levantamentos e os experimentos, a despeito do rigor científico de que se 

revestem, não são apropriados para proporcionar o conhecimento do passado. 

Nos levantamentos, quando se indaga acerca do comportamento do passado, o 

que se obtém, na realidade, é a percepção do respondente a esse respeito. Já os 

dados documentais, por terem sido elaborados no período que se pretende 

estudar, são capazes de oferecer um conhecimento mais objetivo da realidade; 

• Todas as sociedades estão continuamente mudando. Estão mudando as 

estruturas e as formas de relacionamento social, bem sua própria cultura. Para 

captar os processos de mudança, não basta, portanto, observar as pessoas ou 

interrogá-las acerca de seu comportamento. Nesse sentido é que as fontes 

documentais tornam-se importantes para detectar mudanças na população, na 

estrutura social, nas atitudes e valores sociais, etc. 

• O custo das pesquisas experimentais e dos levantamentos costuma ser bastante 

elevado, pois requerem a seleção de uma amostra com tamanho adequado, bem 

como a elaboração de instrumentos padronizados de coleta de dados e pessoal 

qualificado para sua obtenção. Assim, as pesquisas elaboradas com base em 

dados já existentes, por requererem, de modo geral, uma quantidade bem menor 

de recursos humanos, materiais e financeiros, tornam-se mais viáveis, já que são 
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bastante conhecidas as dificuldades para obtenção de financiamento. 

• É amplamente reconhecida a dificuldade de obtenção de dados relacionados 

com a vida íntima das pessoas. Muitas são as pessoas que se negam a 

responder sobre certos assuntos porque imaginam que sua resposta possa ser 

entendida como manifestação de comportamento anti-social ou porque imaginam 

que podem estar respondendo de maneira inadequada. Nesse sentido é que as 

pesquisas que se valem de dados existentes permitem resultados mais acurados 

quanto, por exemplo, ao comportamento sexual dos drogatictos. 

Segundo Polit, Beck e Hungler (2004) e Hulley et al. (2003), os estudos 

retrospectivos são investigações referentes a alguns fenômenos manifestados no 

presente que estão ligados a outros que ocorreram no passado, isto é, o 

pesquisador está interessado em resultados e tenta esclarecer fatores antecedentes 

que tenham sido a causa de tais ocorrências. Segundo Vieira e Hossne (2002), os 

estudos transversais são feitos para descrever os indivíduos de uma população com 

suas características pessoais e as suas histórias, bem como quanto à sua exposição 

a fatores causais suspeitos, em determinado momento. Estes estudos são fáceis de 

serem realizados, são rápidos e seu custo é relativamente baixo.  

4.2 Local do Estudo 
O estudo foi realizado no Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná 

(HURNP). Este hospital é um órgão suplementar, visto que o mesmo não possui 

CGC próprio, sendo necessário para o desenvolvimento de suas ações o aval da 

Universidade Estadual de Londrina desde 12/08/1972. Atualmente, possui 333 leitos 

e atende, praticamente, a quase todas as especialidades médicas, integrando os 

sistemas estaduais de referência para atendimentos de urgência, emergência e 

gestantes de alto risco. Todos os serviços prestados são vinculados ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), atendendo pacientes de Londrina e região.  
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O hospital realiza aproximadamente 13.000 internações/ano e conta com 

cerca de 1.700 servidores, compreendendo 92 enfermeiros, 15 técnicos de 

enfermagem, 412 auxiliares de enfermagem e 79 atendentes de enfermagem. Os 

pacientes atendidos nessa instituição são classificados segundo o grau de 

dependência em relação à assistência de enfermagem. Esse grau de dependência 

tem as seguintes características: a) grau I, quando o paciente apresenta ausência de 

”desvio de comportamento, deambula, toma banho e se alimenta sozinho, 

medicação via oral e tópica, controle dos sinais vitais e eliminações três vezes ao 

dia, orientação e supervisão do auto-cuidado”; b) grau II, quando o paciente 

apresenta ausência de “desvio de comportamento, deambula, toma banho e se 

alimenta sozinho, medicação via oral e/ou intramuscular, cuidados pré e pós 

operatórios simples, preparo para exames de rotina, controle de sinais vitais três 

vezes ao dia e eliminações de 6/6 horas”; c) grau III, quando o paciente apresenta-

se “com ou sem desvios de comportamento, necessita de auxílio na deambulação, 

no banho e na alimentação, medicação intramuscular, subcutânea e/ou endovenosa, 

cuidados pré  e pós operatórios complexos, controle dos sinais vitais e eliminações 

de 4/4 horas, observações freqüentes das condições gerais do paciente”; grau IV, 

quando o paciente se apresenta “inconsciente ou com desvios no padrão de 

comportamento, acamado continuamente, higiene no leito, alimentação por sondas 

ou nutrição parenteral total, terapia endovenosa intensiva, controle dos sinais vitais 

de 2/2 horas, requer medidas complexas para manutenção da vida, total 

dependência da enfermagem (incluir crianças)”.  

A taxa média de ocupação dos leitos foi de 90,6% e a média de permanência 

dos pacientes, no hospital, foi de 7 dias. Para a realização desses cálculos foram 

utilizadas as seguintes fórmulas:  
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 Para o cálculo da taxa de mortalidade geral: 

 

 Saídas no período 

Nº de Óbitos no período x 100 

 Para o cálculo da taxa de mortalidade institucional: 

 

 

 

 

Os indicadores de mortalidade geral foram 4,56% em 2004, e 3,39% em 2003 

(HURNP, 2005).  

Saídas no período 

Nº de Óbitos + 48 horas no período x 100 

4.3 População e Amostra 

A população foi composta por 666 prontuários de clientes que foram a óbito 

no período de 01 de janeiro a 30 de dezembro de 2003, no hospital em estudo. 

Para obter o número de pacientes que foram a óbito neste período, 

encaminhamos solicitações detalhadas, por escrito, à Direção Clínica e ao Setor de 

Arquivo de Dados Médicos e Estatísticas (SAME), do Hospital Universitário de 

Londrina. Após a autorização da Diretoria Clínica, o setor de dados médicos 

forneceu a listagem dos pacientes que foram a óbito no período citado 

anteriormente.  

4.4 Critérios de Inclusão 

Para ser eleito, o prontuário deveria pertencer a um paciente com idade igual 

ou superior a 18 anos. 

4.5 Critérios de Exclusão 

Não entraram no estudo prontuários de pacientes com idade inferior a 18 

anos. 
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4.6 Descrição da Amostra 

Obedecidos os critérios de inclusão e exclusão, restaram 569 prontuários de 

pacientes que estiveram internados nas enfermarias de cardiologia, cirurgia do 

aparelho digestivo, cirurgia vascular, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, 

gastroenterologia, ginecologia, hematologia, moléstias infecciosas, nefrologia, 

neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, oftalmologia, 

tisiologia, urologia, Pronto Socorro Médico, Pronto Socorro Cirúrgico, Pronto- 

Socorro Obstétrico, 

A coleta de dados foi realizada no período de 14 de agosto a 30 de outubro 

de 2004, foram revisados cerca de 10 prontuários/dia útil, sendo a amostra 

constituída por 114 prontuários de pacientes com idade igual ou superior a 18 anos 

e que foram a óbito no ano de 2003, no referido hospital. 

Os prontuários foram separados pelos funcionários do SAME de maneira 

aleatória. 

 

4.7 Aspectos Éticos e Legais da Pesquisa 

Para realização do presente estudo, seguimos a Resolução nº 196 de 1996  

sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras para pesquisas em seres humanos, 

do Ministério da Saúde (BRASIL, 1996). 

O presente estudo foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do HURNP, tendo sido aprovado em agosto de 2004 (ANEXO A). 

4.8 Procedimento 

O instrumento utilizado nesta pesquisa (APÊNDICE A). Elaboramo-lo 

segundo o referencial de Du Gas (1988) e Potter e Perry (2004); e os qualificadores 

utilizados para análise dos dados norteamo-los conforme proposto por Ochoa-Vigo 
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(2001) e são descritos a seguir. 

Iniciando a descrição do APÊNDICE (A), que é o instrumento para coleta de 

dados, utilizamos, para caracterização do paciente, idade, sexo, período de 

internação/óbito. Para manter o anonimato do sujeito, propusemo-nos manter as 

iniciais do nome do sujeito/paciente. Continuando a descrição do instrumento serão 

apresentaremos as categorias utilizadas para a coleta de dados. 

A- Categoria funcional: neste item discriminamos as categorias funcionais de 

enfermagem. Para identificação, utilizamos o número 1 para o enfermeiro, 

utilizamos o número 2 para o técnico de enfermagem e o número 3 para o 

auxiliar de enfermagem, quando não houve identificação da classe funcional 

utilizamos o número 4; para identificarmos o interno de enfermagem .(estudante 

de enfermagem do quarto ano que estivesse realizando estágio curricular)., 

utilizamos o número 5. 

B- Período de turno: em relação à divisão dos turnos usamos a seguinte 

identificação: no período da manhã utilizamos o número 1, enquanto que no 

período da tarde utilizamos o número 2 e no período noturno o número 3. 

C- Identificação do profissional: Consideramos adequada a identificação da 

categoria de enfermagem (T) quando ele finalizou o seu registro assinando o 

documento com o nome completo e legível (ou carimbo) incluindo o seu número 

de COREN; parcialmente inadequada (P) quando ele apresentou nome 

incompleto ou rubrica, mas com o número do COREN, e inadequada (I) quando 

ele apresentou rubrica sem o número do COREN ou quando não a apresentou. 

D- Medidas terapêuticas realizadas pelos vários membros da equipe de saúde.  

Foram transcritos os procedimentos ou as atividades (ações) executadas pelos 

vários membros da equipe de saúde, por exemplo, quando o médico realizou a 
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intubação endotraqueal e o fato foi registrado, pelo enfermeiro, em suas 

anotações (DU GAS, 1988).   

E- Procedimentos prescritos pelo médico e executados pela enfermagem. Um 

dos membros da equipe de enfermagem registra, também, as atividades 

prescritas pelo médico que são principalmente de sua responsabilidade. Por 

exemplo, o enfermeiro registra a administração de medicamentos prescritos pelo 

médico e a hora em que foram administrados (DU GAS, 1988). 

F- Procedimentos não-prescritos pelo médico e realizados pela enfermagem. 

Utilizamos nesse item a padronização das atividades de enfermagem para 

intervenção de reanimação cardiopulmonar: administração de medidas de 

emergência para manter a vida,de acordo com a classificação das intervenções 

de enfermagem da Nursing Intervention Classification (NIC) (MC CLOSKEY; 

BULECHEK, 2004, p. 701). Antes de descrevê-las faremos uma breve 

explanação. 

Vamos entender que razões foram utilizadas para a elaboração da NIC Mc 

Closkey e Bulechek (2004) destacam que as classificações, de forma geral, trazem 

ordem e organização para o ambiente, auxiliam a comunicação entre uns e outros, e 

representam o avanço da base de conhecimentos de uma determinada área, através 

da organização desses conhecimentos e da descoberta dos princípios norteadores 

daquilo que é conhecido. Além disso, as classificações facilitam o entendimento, 

quando, por exemplo: a linguagem adotada pelas enfermeiras apresenta de forma 

comum para comunicar que em seus planos de tratamento ocorre um aumento no 

nível de comunicação, sendo o paciente o maior beneficiado. 

McCloskey e Bulechek (2004) definem a classificação das intervenções de 

enfermagem (NIC) como uma classificação abrangente e padronizada das 
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intervenções realizadas pelos enfermeiros. Esta classificação é útil para a 

documentação clínica e para a comunicação de diferentes cuidados entre unidades 

de tratamento, serve para integração de dados em sistemas de informação e 

unidades, para eficácia das pesquisas, para medida da produtividade, para 

avaliação de competências, para o ressarcimento e planejamento curricular. Na NIC, 

as enfermeiras encontram todas as intervenções utilizadas, sejam elas 

independentes ou colaborativas, no cuidado direto e indireto dos pacientes. Os 

autores definem como intervenção qualquer tratamento, baseado no julgamento 

clínico e no conhecimento realizado por uma enfermeira para aumentar os 

resultados obtidos pelo paciente/cliente (McCLOSKEY; BULECHEK, 2004, p. 32) 

Embora uma enfermeira possa ter experiência somente em relação a um 

número reduzido de intervenções que condizem com a sua área de especialidade, a 

NIC abarca, em sua totalidade, as especialidades da enfermagem. A NIC abrange 

tratamento de prática avançada realizado pelo enfermeiro. Muitas intervenções da 

NIC requerem educação avançada e experiência em prática clinica. Dentre elas 

destacam-se: amnioinfusão, assistência ao parto, monitorização eletrônica do feto e 

outros. Numa listagem semelhante pode-se encontrar a maioria das especialidades. 

Segundo McCloskey e Bulechek (2004), prescrição de medicamento é uma 

intervenção utilizada por todos os enfermeiros com experiência em prática 

avançada. 

Os autores ressaltam que a NIC pode ser utilizada em todos os locais, desde 

unidades de terapia intensiva até o cuidado domiciliar, cuidado em instituições para 

idosos e outros. A totalidade da classificação descreve o domínio da enfermagem; 

algumas intervenções da classificação, no entanto, são também realizadas por 

outros cuidadores. Outros profissionais da saúde estão convidados a utilizar a NIC 
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para descrever seus tratamentos. A seguir, dentro das intervenções da NIC, 

descreveremos a padronização das atividades de enfermagem para intervenção de 

“reanimação cardiopulmonar: administração de medidas de emergência para manter 

a vida”  

• Monitorar o nível de percepção/função sensorial/motora 

• Utilizar tanto a manobra de inclinação da cabeça quanto a de elevação da 

mandíbula para manter vias aéreas pérvias 

• Limpar secreções orais, nasais e traqueais, quando adequado 

• Realizar ressuscitação cardiopulmonar, quando adequado 

• Administrar ventilação manual, quando adequado 

• Auxiliar com massagem em tórax aberto, quando adequado 

• Discar o código de emergência e obter a ajuda necessária, quando adequado 

• Chamar assistência médica, conforme a necessidade 

• Conectar a pessoa a um monitor de ECG 

• Obter uma linha IV e administrar líquidos IV, quando indicado 

• Providenciar equipamento de apoio (e/ou drogas) 

• Realizar monitorização cardíaca e de oximetria 

• Verificar se o equipamento eletrônico está funcionando corretamente 

• Obter eletrocardiograma 

• Avaliar as mudanças da dor no peito 

• Auxiliar na inserção de cânula endotraqueal 

• Levantar dados sobre os sons pulmonares após a intubação para um adequado 

posicionamento da cânula 

• Auxiliar e realizar exame de raio X após a intubação 

• Solicitar leito em unidade de tratamento intensivo e ventilador, quando adequado 
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• Providenciar transporte seguro 

Tais atividades representam funções independentes. Essas medidas não são 

ordenadas pelo médico, são as que o enfermeiro julga necessárias para a 

assistência ao paciente (DU GAS, 1988). 

G- Resposta específica do paciente à terapêutica e assistência recebida. 

Consideramos adequado o registro (T), quando descreveu o estado, os 

comportamentos e as percepções e/ou sentimentos do paciente em resposta à 

intervenção ou cuidado que lhe foi prestado; parcialmente inadequado (P) 

quando o registro não se apresentou adequado, porém permitiu a compreensão 

do cuidado que foi prestado; (I) quando não houve o registro da resposta do 

paciente às atividades de enfermagem. 

H- Apresenta horário do início do registro da PCR: neste item  consideramos o 

registro adequado (T) quando o profissional que realizou os registros anotou o 

horário do início da PCR e RCP. Utilizamos (I) quando não encontramos nos 

registros o horário da PCR e RCP. 

I-  Erros sem ocultar o original: neste item o registro consideramos adequado (T) 

quando os erros foram riscados na linha, colocados entre parênteses, ou quando 

apareceu a expressão “ ou, melhor digo”, entre outros, após o erro, sem ocultar o 

original; inadequado (I) quando encontramos  sinais de uso de borracha, corretivo 

e/ou se  escreveu sobre uma escrita anterior e NC, quando não encontramos a 

presença de erros nos conteúdos identificados. 

J- Letra legível e clara: Consideramos o registro adequado (T) quando foi feito com 

letra bem formada, facilitando a compreensão da leitura, de modo que pudemos 

entender o conteúdo sem dúvidas, não requerendo esforço; parcialmente 

inadequado (P) quando a escrita não se apresentou adequada, porém permitiu a 
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compreensão com algum esforço e inadequada (I) quando a escrita dificultou a 

leitura do conteúdo e/ou compreensão e apresentou pelo menos duas palavras 

totalmente indecifráveis. 

Nesta seqüência, atendendo-se o referido apêndice quanto aos itens 

concisão e organização, a sua elaboração se deu de acordo com as diretrizes de 

Potter e Perry (2004) que foram seguidas para deixar claro se os registros 

relacionados aos cuidados de um paciente foram comunicados de forma correta e 

integral. Explicam-se assim: 

K- Concisão: segundo as autoras, ele fornece as informações corretas e essenciais 

em um relatório ou anotação; uma anotação curta bem redigida é melhor 

assimilada do que uma longa e irrelevante. Assim consideramos dentro do 

conteúdo analisado: adequado (T); parcialmente adequado (P) e inadequado (I). 

L- Organização: para Potter e Perry (2004), o profissional de enfermagem deve 

registrar as informações em uma ordem lógica, pois só assim a equipe de saúde 

entenderá melhor uma informação transmitida na mesma ordem em que ocorreu. 

Consideramos adequado o registro (T) quando foi preciso e realizado em ordem 

lógica, e inadequado (I) quando o conteúdo se apresentou totalmente sem 

seqüência lógica. Para confeccionar um registro conciso e organizado é 

necessário buscar subsídios. Neste entender destaca-se o modelo de UTSTEIN 

também denominado como Registro Nacional de Ressuscitação 

Cardiorrespiratória, que permite documentar a PCR/RCP, abordando os dados:  

variáveis do ambiente intra-hospitalar, do paciente, da PCR/RCP e informações 

adicionais dos resultados (CUMMINS et al., 1997). O modelo UTSTEIN, em 

relação às variáveis hospitalares, destaca a data do evento, o local (Unidade 

Coronariana – UCO, UTI, Enfermaria, Pronto-Socorro, Centro-Cirúrgico - CC, 
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Ambulatório, Procedimentos, outros), destaca também se a PCR foi 

testemunhada (sim, não, desconhecida), se foi monitorada (sim, não), se foi 

realizado procedimento no momento da PCR (nenhum, acesso venoso, 

medicações EV, monitorização eletrocardiograma-ECG, intubação, ventilação 

mecânica, desfibrilação, cardioversão implantável, cateter intra-arterial) 

(CUMMINS et al., 1997). 

Em relação às variáveis do paciente observa-se: registro do nome, data de 

nascimento, idade, sexo, data de admissão e hipótese diagnóstica e em se tratando 

de menores de 18 anos peso e altura (CUMMINS et al., 1997). 

No conjunto das variáveis que se referem a PCR e RCP apresentam-se os 

horários dos eventos (colapso, chamada da equipe de RCP, chegada da equipe de 

RCP, parada confirmada, início da RCP, primeira desfibrilação, via aérea obtida, 

primeira dose de adrenalina); condição inicial (consciente, respirando, pulso); RCP 

terminada (hora, causa, RCE, morte, se a circulação foi espontânea (hora), RCP não 

sustentada (por quanto tempo); ritmo inicial (FV, TV, AESP, assistolia, bradicardia, 

ritmo com perfusão); assinalar se houve compressões torácicas, desfibrilação, via 

área; assinalar causa imediata (arritmia letal, hipotensão, depressão respiratória, 

metabólica, IAM ou isquemia, desconhecida, outra); quanto ao tratamento durante a 

PCR/RCP deve-se anotar horário, comentários, sinais vitais, ritmo, desfibrilação, 

medicações, dose e via (CUMMINS et al.,1997). 

No modelo de UTSTEIN há variáveis de seguimento como, por exemplo, 

quando o paciente acordou, houve seguimento no hospital (alta, hora, data) qual foi 

o destino da alta, avaliação da escala de GLASGOW, se morreu no hospital (data, 

hora), se continuou vivo após seis meses, após um ano, se morreu qual a causa, 

(insuficiência coronariana –ICO, trauma, câncer, desconhecido, outros) (CUMMINS 



Metodologia____________________________________________________________________________ 66

et al.,1997). Os autores observaram também os locais para informações sobre quem 

realizou o atendimento à RCP (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, 

outros), número de médicos com ACLS, número de enfermeiros com ACLS, horário 

da intubação, outras tentativas da RCP em 24 horas, diagnóstico de internação, 

diagnóstico antes da PCR/RCP, nome do médico, que curso realizou: ACLS, BLS, 

PALS, outros. 

M- Apresentação de siglas e abreviaturas: (T) quando não houve a presença de 

abreviaturas, (P) quando as abreviaturas permitiram compreensão e (I) quando 

as abreviaturas ou siglas não permitiram a compreensão. 

Após mencionarmos as categorias acima relacionadas, o instrumento que 

utilizamos para a coleta de dados ofereceu um espaço para que as anotações 

pudessem ser transcritas na íntegra  

4.9 Teste do Instrumento 

Foi realizado um estudo piloto, pela pesquisadora, em 20 prontuários de 

pacientes que sofreram PCR/RCP e foram a óbito, a fim de se obter a adequação do 

instrumento (APÊNDICE A).  

4.10 Coleta de Dados 

A coleta de dados deu-se nos meses de agosto, setembro e outubro. Todos 

os dados foram obtidos pela própria pesquisadora. 

4.11 Análise dos Dados 

1) Os dados coletados foram armazenados e processados por meio do Programa 

Epi Info versão 6.0, procedeu-se análise descritiva. Os dados foram 

apresentados em forma de tabelas.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O universo deste estudo foi constituído de prontuários de pacientes que 

sofreram PCR/RCP e foram a óbito no ano de 2003. A amostra foi constituída de 114 

registros dos prontuários de pacientes adultos internados no HURNP. 

Tabela 1 – Distribuição dos registros dos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP e
foram a óbito no ano de 2003, segundo o gênero, faixa etária e tempo de
internação, de um hospital escola, Londrina, 2004. 

Variáveis Número % 

Sexo   

Masculino 45 39,47 

Feminino 69 60,53 

Faixa Etária   
20 a 30 anos 7 6,14 

31 a 40 anos 13 11,40 

41 a 50 anos 16 14,04 

51 a 60 anos 14 12,28 

61 a 70 anos 24 21,05 

71 a 80 anos 17 14,91 

81 anos e mais 23 20,18 

Tempo de Internação   
Até 25 dias 87 76,32 

25 a 50 dias 20 17,54 

51 a 75 dias 4 3,51 

100 a 200 dias 1 0,88 

acima de 200 dias 2 1,75 

Total 114 100,00 
 

Os dados contidos na Tabela 1 mostram que dos 114 registros dos 

prontuários analisados, 45 (39,47%) são do sexo masculino 69 (60,53%) são do 

sexo feminino, demonstrando, assim, uma predominância do sexo feminino.  

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (2003) publicou no Boletim 

CIS do Estado de São Paulo os índicies referentes à mortalidade por doenças do 

aparelho circulatório, destacando que no sexo feminino há uma maior predominância 

de doenças hipertensivas com 54% dos óbitos contra 46% dos homens. O sexo 
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feminino também apresentou maior incidência de óbitos por arteriosclerose e febre 

reumática aguda e outras doenças reumáticas do coração. 

Zolla et al. (2002), em um estudo realizado no município de Bebedouro 

referente ao perfil de mortalidade por grupos etários, sexo e causas, constataram 

que o índice mais elevado de óbitos entre pessoas do sexo masculino ocorre na 

faixa etária entre 20 e 40 anos em decorrência de causas externas, tais como 

acidentes de trânsito e violência urbana; em contrapartida, no sexo feminino o óbito 

se dá na faixa etária acima dos 70 anos em decorrência de doenças do aparelho 

circulatório, seguidas de neoplasias e tumores, justificando assim, um elevado índice 

de mortalidade no sexo feminino na faixa etária mais avançada.  

Em relação à faixa etária, nesta pesquisa observamos que dos 20 a 30 anos 7 

pacientes (6,14%) , dos 31 a 40 anos, 13 (11,40%), dos 41 a 50 anos, 16 (14,04%) , 

de 51 a 60 anos 14 (12,28%) , de 61 a 70 anos 24 (21,05%), dos 71 a 80 anos 17 

(14,91%)  e de 81 anos e mais 23 (20,18%). Segundo Timerman et al. (2001), em 

um estudo realizado com 557 pacientes que sofreram PCR no Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia, durante cinco anos, concluíram que, em relação ao fator 

idade, os piores resultados ocorreram com os pacientes nos extremos da faixa etária 

(zero a 10 anos e 70 anos ou mais). 

Em relação ao tempo de internação constatamos que até 25 dias de 

internação temos 87 (76,32%), de 25 a 50 dias de internação 20 (17,54%), de 51 a 

75 dias de internação 4 (3,51%), de 100 a 200 dias 1 (0,88%) e acima de 200 dias 2 

(1,75%). 

Siqueira et al. (2004) referem que a causa principal de internação prolongada 

é a idade avançada, visto que o idoso em conseqüência da sua alteração fisiológica, 

bem como das doenças do aparelho circulatório, necessita de um período maior de 
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internação. A hospitalização é considerada de grande risco para essa população, 

pois pessoas que ficam longo tempo hospitalizadas são mais susceptíveis a 

complicações em decorrência do repouso prolongado no leito. 

A seguir apresentaremos a Tabela 2 que abordará a distribuição dos registros 

dos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP, realizadas pela equipe de 

enfermagem, segundo identificação da categoria funcional, de um hospital-escola de 

Londrina. 

Tabela 2 – Distribuição dos registros dos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP, 
realizados pela equipe de enfermagem segundo identificação da categoria 
funcional, de um hospital escola. Londrina 2004 

Categoria Funcional Número % 

Enfermeiro 5 4,39 

Interno de enfermagem 1 0,88 

Auxiliar de enfermagem 7 6,14 

Sem identificação da categoria 101 88,60 

Total 114 100,00 
 

Ao analisarmos a Tabela 2 verificamos que dos 114 registros dos prontuários, 

101(88,60%) não identificaram a categoria funcional, 5 (4,39%) a identificaram como 

de enfermeiro, 7 (6,14%) como de auxiliar de enfermagem e 1 (0,88%) como de 

interno de enfermagem (aluno de graduação do 4º ano de enfermagem em estágio 

curricular). Observamos que a ausência de identificação da categoria funcional é 

predominante.  

Frari, Capelari e Barros (1991) realizaram um estudo no Serviço de 

Emergência Psiquiátrica, cujo objetivo era avaliar as anotações de enfermagem 

como um indicador da qualidade da assistência de enfermagem; e verificaram que a 

anotação é feita, na sua maioria, pelo pessoal menos qualificado da equipe de 
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enfermagem. Isso faz com que os registros sejam confeccionados de forma 

incompleta, também em relação à identificação da categoria funcional. A 

identificação da categoria funcional é um dado muito importante no registro de 

enfermagem. Du Gas(1988); Potter e Perry (2004) explicam que a identificação da 

categoria funcional após o término das anotações é de extrema relevância.  

Fontes (2003) corrobora esse parecer quando relata que a identificação do 

profissional após o término das anotações é  um dos aspectos importantes que 

retrata e formaliza o reflexo do comportamento ético e legal do profissional.  

Conforme decisão, o COREN-SP (2000) normatiza os princípios gerais em 

relação à documentação de enfermagem pautados no preceito constitucional 

brasileiro no Art. 5º, Inciso II “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa se não em virtude da lei”; Inciso XIII – “É livre o exercício de qualquer 

trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer”; considerando a Lei nº 7498, de 25 de junho de 1986, que regulamenta 

o exercício de enfermagem, considerando o Decreto lei nº 94406, de 8 de junho de 

1987, que regulamenta a Lei nº 7498, de 25 de junho de 1986; considerando a 

Resolução COFEN – 160 que aprova o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem; considerando a Resolução COFEN – 181 que aprova o Código de 

Processo Ético; considerando a Resolução COFEN – 191 que dispõem sobre a 

forma de anotação e o uso do número de inscrição ou de autorização pelo pessoal 

de enfermagem; considerando o disposto no artigo 135 do Código Civil Brasileiro; 

considerando o disposto no artigo 299 do Código penal Brasileiro; considerando o 

Código de Defesa do Consumidor; considerando que a documentação de 

enfermagem constitui o registros das ações de enfermagem, dos sinais, dos 

sintomas e reações apresentados pelo paciente, relativos a reações apresentadas 
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pelo paciente ,e à condição do mesmo e/ou à  execução dos resultados planejados, 

em razão de um determinado tratamento ou procedimento de diagnóstico e/ou 

justificativa da sua não execução; considerando que a documentação de 

enfermagem constitui uma ação de enfermagem, desenvolvida pelo enfermeiro, pelo 

técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem; considerando que a 

documentação de enfermagem constitui o registro de todas as fases do processo de 

sistematização da assistência de enfermagem com a finalidade clínica e 

administrativa; considerando que, para efetuar a documentação de enfermagem, é 

necessário o conhecimento técnico/científico do que anotar; quando, onde, como, 

para que e quem deve anotar; considerando a deliberação do Plenário, em sua 491ª 

reunião ordinária, realizada em 18 de janeiro de 2000, a DECISÃO  COREN-SP-

DIR/OO1/2000, no uso de suas atribuições, resolve, no Artigo 2º , que após o 

término do registro deve constar a identificação do autor contendo nome, COREN-

SP e carimbo (COREN-SP, 2000). 

Portanto, a identificação do profissional, bem como sua categoria, é de suma 

importância para o registro de enfermagem, visto que todo registro realizado em um 

prontuário é denominado documentação de enfermagem e, conseqüentemente, 

implica responsabilidades éticas, como já referido anteriormente através da Decisão 

COREN-SP. 

A seguir, apresentaremos, na Tabela 3, a distribuição dos registros contidos 

nos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP, segundo o turno de 

ocorrência, de um hospital-escola, Londrina. 
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Tabela 3 - Distribuição dos registros contidos nos prontuários dos pacientes que sofreram 
PCR/RCP, segundo o período de turno de ocorrência, de um hospital escola. 
Londrina, 2004. 

Turno Número % 

Manhã 29 25,44 
Tarde 30 26,32 
Noite 55 48,25 

Total 114 100,00 
 

Nos dados contidos na Tabela 3 observamos que dos 114 registros nos 

prontuários analisados referentes ao turno de ocorrência da PCR, constatamos que 

no turno da manhã foram 29 eventos de PCR/RCP (25,44%), no turno da tarde 30 

(26,32%) eventos, e no turno da noite 55 (48,25%). O número de PCR no turno da  

noite mais elevado se justifica por se tratar de um período mais prolongado de 

trabalho, ou seja, se fizermos uma média de PCR por hora poderemos observar que 

a incidência é praticamente equivalente nos três períodos.   

Na Tabela 4, a seguir demonstraremos a distribuição dos registros nos 

prontuários de pacientes que sofreram PCR/RCP, segundo dados de identificação 

do profissional de um hospital-escola de Londrina. 

Tabela 4 – Distribuição dos registros nos prontuários de pacientes que sofreram PCR/RCP, 
segundo dados de identificação do profissional, de um hospital escola, Londrina, 
2004. 

Qualidade  Número % 

Adequado 5 4,39 
Parcialmente inadequado 1 0,88 

Inadequado 108 94,74 

Total 114 100,00 
 
 

Dos 114 registros dos prontuários analisados em relação à identificação do 

profissional observamos na Tabela 4, que 108 (94,74%) profissionais de 

enfermagem identificaram-se inadequadamente, 5 (4,39%) identificaram-se de forma 

adequada e 1 (0,88%) identificou-se de maneira parcialmente inadequada. Neste 
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item consideramos identificação adequada quando o profissional de enfermagem 

finalizou o registro assinando o documento com nome completo e legível (ou 

carimbo), incluindo o seu número do COREN; parcialmente inadequada quando 

apresentou nome incompleto ou rubrica, mas com número do COREN; e inadequada 

quando apresentou rubrica sem o número do COREN ou sem identificação. Ao 

buscarmos respaldo na literatura Du Gas (1988), ressalta que, em relação às 

orientações para elaboração do registro de enfermagem é necessário, após o 

término, anotar o nome completo e a função. Concordando com o mesmo 

pensamento, Potter e Perry (2004) sugerem que, ao término de uma anotação o 

profissional coloque a assinatura legível e completa identificando a função ocupada. 

A identificação do profissional é um dado indispensável no registro de enfermagem. 

Conforme Decisão, o COREN-SP-DIR/001/2000 resolve, no art. 2, que, após o 

término do registro de enfermagem, deve constar a identificação do autor, com nome 

completo, COREN-SP e carimbo (COREN-SP, 2000). 

Considerando este aspecto, observamos que o registro dos prontuários dos 

pacientes que sofreram PCR/RCP em sua maioria apresenta-se incompleto no que 

diz respeito à identificação profissional, e quanto aos aspectos éticos e legais, visto 

que o registro deve ser entendido como um todo. É indispensável que ele apresente 

horário do início do registro, anotações objetivas, dados subjetivos relatados pelo 

paciente ou familiares e demais informações obtidas pela equipe. Encerra-se o 

registro quando os dados estiverem completos inclusive com identificação do 

profissional que realizou o registro. Nesta pesquisa, constatamos que os registros 

apresentaram-se incompletos. Diante da relevância dos registros de enfermagem, 

fica evidente que esses profissionais encontram-se desamparados, pois, como nos 

esclarece Oguisso (1975), o prontuário do paciente (cliente) constitui um documento 
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legal, visto que ele prova, através dos dados contidos, a qualidade da assistência 

prestada ao paciente. Caso seja necessário utilizá-lo na defesa legal, ele representa 

o testemunho escrito, tanto do médico como de todo o pessoal que prestou a 

assistência.  

Entendendo a importância do registro de enfermagem, bem como as 

dificuldades para sua confecção corroboramos o entendimento de Boaventura 

(2004), que, em sua dissertação de mestrado, esclarece que é necessário criar e 

implantar, com base no modelo de UTSTEIN e Araújo, I.e Araújo, S.  (2003), no 

ambiente intra-hospitalar, instrumentos que possam facilitar e viabilizar os registros 

dos eventos de PCR/RCP.  

Na Tabela 5, a seguir estarão distribuídos os registros dos prontuários dos 

pacientes que sofreram PCR/RCP, segundo as medidas terapêuticas realizadas 

pelos vários membros da equipe. 

Tabela 5 - Distribuição dos registros dos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP, 
realizados pela equipe de enfermagem, segundo medidas terapêuticas realizadas pelos 
vários membros da equipe, de um hospital-escola, Londrina, 2004. 

 

 

Medida Terapêutica Número % 

Ausência de informações 103 90,35 
Cardioversão e traqueostomia 1 0,88 
Desfibrilação 2 1,75 
Diagnóstico da PCR 2 1,75 
Entubação 2 1,75 
Manobras de ressuscitação 1 0,88 
Marca passo e desfibrilação 1 0,88 

Massagem cardíaca 2 1,75 

Total 114 100,00 

Ao analisarmos a Tabela 5 verificamos que em 103 (90,35%) dos 114 

registros dos prontuários, relacionados às medidas terapêuticas realizadas pelos 

vários membros da equipe, de modo geral não há informações. Nos procedimentos 
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anotados encontramos registradas cardioversão e traqueostomia 1 (0,88%), 

desfibrilações 2 (1,75%), diagnósticos da PCR 2 (1,75%), entubações 2 (1,75%), 

manobras de ressuscitação 1 (0,88%), marca-passo 1 (0,88%), marca-passo e 

desfibrilação 1 (0,88%) e massagens cardíacas 2 (1,75%).  

Destacamos a seguir alguns exemplos de registros realizados nos prontuários 

da amostra estudada, analisados em relação às medidas terapêuticas executados 

pelos vários membros da equipe: 

24:20 Após fazer mudança de decúbito dorsal esquerda pacte apresentou 
parada cardiorrespirátoria comunicado c/ supervisor X R2 Y (no final) feito 
massagem cardíaca mais medicação passado cânula de traqueostomia 
portex n 6 feito ventilação com ambú mais cardioversão com 220 joules”. 
“11:40 Apresenta bradicardia mais piora da hipotensão seguida de parada 
cardíaca, reanimada com medicação mais choque (200j)” 
“14:30 h Constatada parada cardiorrespiratória pela DR Z” 
“18:50 Apresentou PCR, feito manobras de ressucitação, foi entubado, 
medicado com adrenalina 3/3min, sem sucesso.” 
“02 hs Paciente apresentou período de bradicardia seguido de assistolia 
iniciada manobra de ressuscitação cardiopulmonar p/ plantonista porém 
sem alcance do sucesso.” 
“14:35hrs. Paciente foi reanimado após PCR massageada pelo Plantonista 
procedimento não obteve sucesso  
 

Após avaliarmos os relatos acima verificamos que existe o registro de 

procedimentos/manobras realizados durante a PCR/RCP, porém estes encontram-

se incompletos sem indicação da assistência prestada ao paciente durante o evento. 

Um aliado para a elaboração do registro de enfermagem, no evento PCR/RCP, é o 

modelo de UTSTEIN o qual salienta que um dos itens que deve ser anotado é a 

cardioversão, porém, o momento da primeira desfibrilação e das subseqüentes deve 

ser registrado, bem como a quantidade de joules. Em relação ao diagnóstico da 

PCR, é necessário anotar a hora de confirmação da parada. Para isso deve-se 

checar ausência de pulso central, procedimento que deverá ser realizado 

geralmente pelo primeiro profissional que assistir o paciente.  

Ainda no modelo de UTSTEIN encontramos o item denominado tentativa de 

ressuscitação que apresenta a descrição das intervenções que documenta as 
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manobras desse procedimento como: as intervenções sobre a via área 

(traqueostomia, intubação endotraqueal), compressões torácicas, desfibrilação, que  

devem ser prioritárias e imprescindíveis na tentativa de recuperação do paciente. O 

modelo de UTSTEIN oferece condições para que todas as ações realizadas na 

PCR/RCP possam ser anotadas (GUIMARÃES et al.,2003). Cummins et al., (1997) 

explicam que o modelo UTSTEIN surgido na Conferência de 1990 numa Ilha perto 

de Stavanger, na Noruega, é um instrumento para registrar paradas cardíacas. 

Desta conferência participaram representantes da American Heart Association (AHA) 

e membros de outros conselhos. O autor complementa que desde aquela época já 

existia preocupação com a falta de definições e metodologias uniformes no 

atendimento à PCR/RCP. 

Diante desses resultados verificamos, mais uma vez, que a ausência de 

informação foi predominante, denotando a falta do cumprimento da Lei do Exercício 

Profissional 7498 de 25 junho de 1986, pelo que ficam os profissionais 

desamparados, caso ocorram processos civis/criminais. Oguisso (1975) relata que a 

anotação representa o testemunho escrito das atividades realizadas o qual serve 

para a defesa legal, tanto do médico como de toda a equipe que prestou cuidados 

ao paciente.  

Após analisarmos os dados encontrados na Tabela 5 e procedermos à busca 

na literatura, verificamos a fragilidade dos registros de enfermagem na PCR/RCP, o 

que pode ser minimizado com adoção de instrumentos que auxiliem na confecção do 

registro, no ambiente intra-hospitalar. (BOAVENTURA, 2004; CUMMINS et al., 1997; 

ARAUJO, I; ARAUJO, S. 2003; GUIMARÃES et al., 2003). 

O grupo-tarefa de UTSTEIN da Aliança Internacional dos Comitês de 

Ressuscitação (ILCOR) tem dispensado um esforço extraordinário para desenvolver 



Resultados e Discussões___________________________________________________________________ 77

documentos e estratégias vitais para a elaboração de registros diante de uma 

PCR/RCP (GUIMARÃES et al., 2003). 

Não poderíamos deixar de destacar um aliado no registro de enfermagem 

para o evento da PCR/RCP, o Código Azul, definido como um tipo de padronização 

de atendimento à PCR/RCP que entre outras orientações aponta, por exemplo: 

estudar a incidência e a forma como são atendidas as PCR/RCP nas diversas 

instituições; aumentar a taxa de sobrevida em PCR/RCP. O Código Azul preocupa-

se também em formar comissões de PCR/RCP de diferentes hospitais, cujo objetivo 

primordial é criar mecanismos que possam subsidiar o atendimento à PCR/RCP em 

toda a sua magnitude, compreendendo composição e treinamento da equipe, 

disposição e reposição dos carros de emergência e outros. Tais comissões têm 

ainda, a finalidade de estruturar os registros de PCR/RCP pautados no modelo de 

UTSTEIN. A equipe de enfermagem deve, estar especialmente preparada para 

saber o que registrar e como registrar o atendimento à PCR/RCP e elaborar 

estratégias para auditorias internas em serviço com relação à temática. 

A seguir apresentaremos a Tabela 6 que mostra a distribuição dos registros 

dos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP, realizados pela equipe de 

enfermagem, segundo procedimentos prescritos pelo médico e executados pela 

enfermagem de um hospital-escola de Londrina. 

 Tabela 6 – Distribuição dos registros dos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP 
realizados pela equipe de enfermagem, segundo procedimentos prescritos pelo 
médico e executados pela enfermagem, de um hospital escola, Londrina, 2004  

Procedimento Número % 

Ausência de Informação 98 85,96 

Administração de medicação 16 14,04 

Total 114 100,00 
 

Observamos na Tabela 6 que, em relação aos procedimentos prescritos pelo 
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médico e executados pela enfermagem, 98 (85,96%) registros nos prontuários não 

trouxeram informações; 16 (14,04%) não informaram sobre administração de 

medicamentos. A ausência de informação nos registros de enfermagem nos 

documentos de pacientes (clientes) que sofreram PCR/RCP quanto aos 

procedimentos prescritos pelo médico e executados pela enfermagem é uma falha 

relevante. A PCR por se tratar de um momento peculiar, deve ser registrada 

detalhadamente, garantindo, dessa forma, a qualidade da assistência prestada. Na 

escassa anotação encontrada o que deve ser salientado no procedimento é a 

“administração de medicamentos”, uma das atribuições fundamentais da equipe de 

enfermagem no atendimento à PCR/RCP, procedimento de atividade indireta da 

prática de enfermagem.  

A administração de medicação é um procedimento realizado pela equipe de 

enfermagem que deve ser delegado pelo médico. A Resolução do COFEN nº 225, 

de 28 de fevereiro de 2000, que dispõe sobre o cumprimento da prescrição 

medicamentosa/terapêutica a distância, diz que, é dever do profissional cuidar do 

cliente sob sua responsabilidade, ´prestando-lhe uma assistência segura e isenta de 

riscos, e determina, no Art. 1º, que é vetado ao profissional de enfermagem aceitar, 

praticar, cumprir ou executar prescrições medicamentosas/terapêuticas ditadas por 

qualquer profissional da área da saúde, através de rádio, telefonia ou meios 

eletrônicos, sem a assinatura dos solicitantes. O art. 2º explica que o artigo anterior 

não é aplicado em situações de urgência, nas quais, efetivamente haja iminente 

risco de vida do paciente. O art. 3º explica que, na ocorrência do art.2º, o profissional 

de enfermagem deverá registrar minuciosamente todos os aspectos que envolveram 

a situação de urgência que o levou a praticar o ato vetado pelo art. 1º (COFEN, 

2000). 
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Ao avaliarmos a Tabela 6 verificamos a identificação de registros sobre 

administração de medicação, porém vale ressaltar que essa informação apresenta-

se incompleta, ou seja, nela não constava o nome da droga, dosagem, via de 

administração intervalos entre uma droga e outra, e diluição. 

Como destacam Cummins et al. (1997), no modelo de UTSTEIN é necessário 

registrar em relação à medicação não somente o nome, mas a hora da primeira 

medicação intra-venosa ou endotraqueal, a hora do término de administração da 

primeira dose de adrenalina ou outra medicação. A hora, doses, via de 

administração de todas as drogas devem ser registradas. Corroborando este 

pensamento, Araújo, I. e Araújo, S. (2003) relatam que, após o atendimento à 

PCR/RCP, é comum não encontrar nenhum registro de como se iniciou o tratamento 

e o que foi realizado durante o atendimento. Apenas encontram-se registros sobre a 

hora da PCR e óbito. Os autores advertem que um número de informações são 

perdidas e citam: a quantidade, os tipos e dosagem de drogas utilizadas, os ritmos 

cardíacos, o número de choques liberados etc. 

Como apresentado pela American Heart Association, a farmacoterapia na 

PCR/RCP deve ser realizada seguindo rigorosamente indicações/precauções e 

dosagens. A escolha do fármaco dependerá do caso clínico que o paciente 

apresentar. Assim, cada evento é único e deve ser avaliado após serem tomadas as 

medidas cabíveis, deve também ser indicado o fármaco adequado para o evento 

encontrado. Cabe à equipe de enfermagem administrar o medicamento após 

solicitação médica levando em consideração o nome da droga, dosagem, via, 

intervalos de administração. É também de responsabilidade da equipe de 

enfermagem realizar o registro completo das informações pertinentes a este item, 

como nos adverte a Resolução COFEN nº 225 do art. 3º. 
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Na Tabela 7 a seguir apresentamos a distribuição dos registros dos 

prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP, as anotações realizadas pela 

equipe de enfermagem, segundo os procedimentos não prescritos pelo médico e 

executados pela enfermagem. 

Tabela 7 – Distribuição dos registros dos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP 
realizados pela equipe de enfermagem, segundo os procedimentos não prescritos 
pelo médico e executados pela enfermagem, de um hospital escola, Londrina, 2004.

Procedimento Número % 

Ausência de informação 98 85,96 
Chamou equipe médica mais massagem cardíaca 1 0,88 
Manobras de reanimação 9 7,89 
Massagem cardíaca mais ventilação com ambú 1 0,88 

Ventilação com ambú 1 0,88 

Massagem cardíaca 3 2,63 

Obter Linha EV (acesso venoso) 1 0,88 

Total 114 100,00 
 

Dentre os procedimentos/atividades não prescritos pelo médico e executados 

pela enfermagem mencionam-se: chamar por auxílio, massagem cardíaca, 

manobras de reanimação, ventilação com ambú, obter via EV (acesso venoso). 

Todos esses procedimentos encontram-se sustentados na classificação das 

intervenções de enfermagem da NIC (Mc CLOSKEY; BULECHEK, 2004). 

Essas intervenções devem ser prescritas pelo enfermeiro e checadas pelo 

membro da equipe de enfermagem que a executou. O elenco das atividades de 

enfermagem, para intervenção de reanimação cardiopulmonar, a saber, a 

administração de medidas de emergência para manter a vida estabelecida pela NIC, 

deve ser explicitado nos documentos do prontuário do paciente, garantindo, de 

forma apropriada, a padronização da linguagem. 

Observamos na Tabela 7 que dos procedimentos/atividades não prescritos 

pelo médico e executados pela enfermagem, foram identificadas as seguintes 
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categorias: ausência de informação, em 98 (85,96%) registros, chamou equipe 

médica e massagem cardíaca 1 (0,88%), manobras de reanimação 9 (7,89%), 

massagem cardíaca mais ventilação com ambú 1 (0,88%), ventilação com ambú 1 

(0,88%), massagem cardíaca 3 (2,63%) e obter linha EV (acesso venoso) 1 (0,88%).  

Como já mencionado anteriormente, a NIC é a classificação das intervenções 

de enfermagem que abrange e padroniza as intervenções prescritas e realizadas 

pelos enfermeiros. Esta classificação serve para nortear os enfermeiros e a equipe 

nos procedimentos/atividades que não necessitam de prescrição médica. A esta 

atividade Du Gas (1988) denominou de procedimentos não-prescritos pelo médico e 

executados pela enfermagem.  

Observamos nos resultados que a ausência de informação é um dado 

alarmante, visto que o registro é uma atividade imprescindível ao exercício da 

enfermagem. Entendemos que o atendimento a PCR/RCP é um evento peculiar. A 

falta de registro é um alerta para os profissionais de enfermagem quanto à 

importância desse documento que serve como indicativo para avaliação da 

assistência prestada ao paciente. 

O enfermeiro é responsável pela equipe de enfermagem durante o 

atendimento à PCR/RCP. Portanto, deve garantir o planejamento dessa assistência 

por meio de estratégias que assegurem recursos materiais, equipamentos de 

qualidade e uma equipe preparada para a obtenção dos resultados esperados. 

As intervenções de enfermagem devem ser específicas na reanimação 

cardiopulmonar para orientar o tratamento, e os registros devem descrever com 

clareza o comportamento do paciente (cliente) indicando o objetivo a ser atingido. 

Nesse caso, um dos objetivos do enfermeiro na assistência de enfermagem 

durante a PCR/RCP é recuperar e preservar com qualidade a vida do paciente 
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(cliente). Porém, o enfermeiro e sua equipe e demais membros que assistem ao 

referido evento experimentarão sensação desagradável de fracasso quando um 

paciente morre. Assim, aprender a demonstrar interesse, preocupação e compaixão 

pelo “outro” faz parte do perfil profissional de uma equipe qualificada e humanizada 

no atendimento à PCR. 

Nos procedimentos/atividades de enfermagem registrados, observamos, que 

as informações, além de escassos, apresentam-se incompletas, não retratando de 

forma adequada a assistência prestada. Du Gás (1988) ressalta que o registro de 

enfermagem é a base que sustenta as ações realizadas, devendo ser constituído 

fidedignamente. Ao olharmos para a Tabela 7 verificamos que os profissionais de 

enfermagem encontram-se desamparados no que diz respeito aos aspectos éticos e 

legais.  

Sendo a PCR/RCP um evento complexo, realizar o registro de forma 

completa também não é uma tarefa fácil. Dessa forma, concordamos com 

Boaventura (2004) quanto à necessidade da implantação de instrumentos que 

possam auxiliar a equipe de enfermagem na confecção desses registros. Sabemos 

também que o treinamento da equipe é um ponto imprescindível para o sucesso da 

melhoria da qualidade dos registros da PCR/RCP. 

Sanghavi e Shefler (2002), num estudo sobre registros referentes à parada 

cardíaca em crianças, avaliaram a qualidade dos 41 registros. Os autores 

constataram que estes encontram-se incompletos no que diz respeito ao tempo, 

local, utilização de fármacos e outras intervenções terapêuticas, e concluem que os 

registros da PCR/RCP em crianças, encontram-se incompletos e fragilizados, não 

retratando o evento ocorrido.  

Apontamos na Tabela 8 a distribuição dos registros dos prontuários dos 

pacientes que sofreram PCR/RCP, realizados pela equipe de enfermagem quanto à 
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resposta específica do paciente, à terapêutica e à assistência prestada. 

 

 

 

Tabela 8 – Distribuição dos registros dos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP
realizados pela equipe de enfermagem em relação a resposta especifica do
paciente a terapêutica e a assistência recebida, de um hospital escola. Londrina,
2004.  

Classificação Número %  

Adequada (T) 20 17,54  

Parcialmente Inadequada (P) 2 1,75  

Não registrada (I) 92 80,70  

Total 114 100,00  
 

A Tabela 8 demonstrou que dos 114 registros dos prontuários analisados 92 

(80,70%) não foram registrados, 20 (17,54%) foram registrados adequadamente e 2 

(1,75%) registrados como parcialmente inadequados. A ausência de registro denota, 

mais uma vez, que a equipe de enfermagem faz anotações de forma incompleta, 

perdendo-se informações da assistência prestada. Sabe-se que cabe ao enfermeiro 

anotar as respostas do paciente à terapêutica recebida, podendo intervir, se 

necessário.  

A resposta específica do paciente à terapêutica e à assistência é um dos itens 

caracterizados por Du Gás (1988). Caso se voltar o olhar para o evento PCR/RCP 

entende-se que esta resposta específica à terapêutica recebida pelo paciente é um 

indicador de que a equipe que está prestando a assistência pode proceder à 

próxima conduta. No modelo de UTSTEIN encontram-se as variáveis do paciente, 

variáveis do evento e variáveis dos resultados. Nas variáveis do evento, determina-

se que seja registrada, por exemplo, a hora em que a compressão do tórax foi 

interrompida sem retorno, representando, então, o momento do óbito ou da RCE, a 

hora da primeira desfibrilação e das subseqüentes, a hora em que se obteve via 

área avançada, a hora do término da administração da primeira dose de medicação 
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e as subseqüentes, retorno de qualquer pulso central palpável, pressão arterial, a 

não-resposta do paciente à PCR/RCP (GUIMARÃES et al., 2003). 

O fato da equipe de enfermagem não registrar a resposta específica à 

terapêutica implica em falsidade documental, como esclarece o Código Penal 

Brasileiro no Capitulo III, art. 299, o qual, em relação à falsidade ideológica, diz:  

Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que 
devia ser escrita, com fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 
verdade sobre o fato juridicamente relevante. A pena – reclusão, de 1 (um) 
a 5 (cinco) anos, e multa se o documento é publico, e reclusão de 1 (um) a 
3 (três) anos, e multa, se o documento é particular (GOMES, 2004, p. 368). 
 
 

A seguir apresentamos na Tabela 9 a distribuição dos registros dos 

prontuários de pacientes que sofreram PCR/RCP, feita pela equipe de enfermagem, 

quanto ao horário do início do registro da PCR/RCP. 

 

 
Tabela 9– Distribuição dos registros dos prontuários de pacientes que sofreram PCR/RCP,

realizadas pela equipe de enfermagem em relação ao horário do inicio do registro
da PCR/RCP. de um hospital escola, Londrina, 2004.  

Classificação Número %  

Anotado (T) 89 78,07  

Não informado  (I) 25 21,93  

Total 114 100,00  
 

Observamos na Tabela 9 que dos 114 registros dos prontuários analisados 

em 89 (78,07%) anotou-se o horário do início do registro da PCR/RCP e apenas em 

25 (21,93%) não se anotou o horário do início do evento. O horário é um dado 

importante para assegurar a precisão do registro de dados, principalmente quando 

se trata de uma avaliação inicial, visto que o estado do cliente pode variar com o 

tempo, e sobretudo dentro de 24 horas.(FONTES, 2003). 

Mazza et al. (2001) referem que as regras gerais para anotações de 
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enfermagem determinam que estas devem iniciar mencionando corretamente o 

horário (hora e minutos) da realização de cada procedimento. 

Guimarães et al. (2003) destacam que, de acordo com o modelo de UTSTEIN 

o horário da confirmação da PCR é um dos itens que devem ser anotados. Araújo, I. 

e Araújo, S. (2003), ao tratarem do item registro do atendimento da PCR/RCP, 

destacam que o horário do evento é um dado normalmente encontrados, e advertem 

que outras informações pertinentes à PCR/RCP, quando são encontradas 

apresentam-se incompletas como, por exemplo, a administração de medicação. A 

Decisão COREN-SP-DIR/001/2000 que normatiza, no estado de São Paulo, os 

princípios gerais para ações que constituem a documentação de enfermagem, 

resolve, no art. 3º, que no registro devem constar devidamente identificados os 

dados do paciente (cliente) com data e hora do atendimento. 

O processo de padronização para registrar o atendimento à PCR/RCP no 

intra-hospitalar requer sincronização dos relógios de toda a instituição, medida que 

resolverá problemas quanto ao registro exato das atividades de reanimação 

cardiorrespiratória. 

O modelo padronizado de registro de Utstein destaca detalhadamente, na 

planilha, a inclusão consistente dos horários e suas variáveis que proporcionará uma 

documentação correta da PCR/RCP: 

É necessário estabelecer um método para cronometrar eventos e intervalos 

da PCR/RCP; anotar a hora do colapso que caracteriza a hora em que a vítima foi 

avaliada ou foi auscultado que parou); a hora em que foi chamada a equipe, a hora 

de chegada da equipe de RCP (hora de chegada do pessoal especificamente 

responsável pela condução do evento); a hora de confirmação da PCR ( a melhor 

estimativa da hora em que o profissional confirma a ausência do pulso central), a 



Resultados e Discussões___________________________________________________________________ 86

hora do começo da RCP (hora das primeiras compressões torácicas), a hora de 

detecção da PCR (hora em que a compressão do tórax se interrompe e não é 

reiniciada, representando a hora do óbito),a hora do primeiro choque de desfibrilação 

(hora da primeira desfibrilação e das subseqüentes), a hora da IOT (hora em que se 

obteve via aérea artificial avançada ou de estratégias alternativas para uma via 

aérea com máscara laríngea ou obturador esofágico), a hora da primeira medicação 

intravenosa (hora do término da administração da primeira dose de adrenalina e 

outras medicações), a hora da RCE (retorno de qualquer pulso central palpável na 

ausência de compressões  torácicas), a hora do fim da RCE, a hora da morte. A 

documentação correta desses horários é considerada na planilha de registro de 

reanimação cardiopulmonar intra-hospitalar como PRIORIDADE ESSENCIAL do 

evento. 

Na próxima Tabela apresentamos a distribuição dos registros dos prontuários 

dos pacientes que sofreram PCR/RCP realizados pela equipe de enfermagem, 

segundo as correções efetuadas nos registros dos prontuários sem ocultar o original. 

Tabela 10 – Distribuição dos registros dos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP 
realizados pela equipe de enfermagem segundo as correções efetuadas em 
prontuários sem ocultar o original, de um hospital-escola,Londrina, 2004. 

Classificação Número % 

Adequadas (T) 6 5,26 

Inadequadas (I) 13 11,40 

Não contém erros (NC) 95 83,33 

Total 114 100,00 
 

Observamos na Tabela 10 que, com relação às correções efetuadas nos 

prontuários sem ocultar o original, 95 (83,33%) registros não apresentavam erros, 13 

(11,40%) apresentavam-se inadequados e 6 (5,26%) adequados. As correções 
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efetuadas em prontuários sem ocultar o original, foram consideradas adequadas (T) 

quando os erros encontrados nos registros foram riscados na linha, colocados entre 

parênteses, ou quando apareceu a expressão “ou, melhor, digo”, entre outros, após 

o erro, sem ocultar o original; inadequadas (I) quando se notou, nos registros, a 

utilização de borracha ou de corretivo e/ou se escreveu sobre uma escrita anterior; 

foram consideradas NC quando não se encontraram erros nos conteúdos 

analisados. Iyer; Taptich e Bernocchi-Losely (1993) ressaltam, quanto às orientações 

para realizar a documentação, que os registros devem ser corrigidos de modo a não 

obscurecer o registro inicial, destacando que o método mais utilizado envolve o 

desenho de uma linha sobre o item incorreto. Outra forma de correção é escrever 

após realizar uma anotação inadequada a expressão “registro incorreto” e registrá-la 

corretamente; advertem que o uso de corretivos, borrachas ou linhas cruzadas para 

obliterar o registro não é permitido. Du Gas (1988) adverte que o prontuário é um 

documento legal e, portanto, não é permitida a presença de rasuras, porém, se 

eventualmente esta ocorrer, o autor explica que cada instituição deve possuir 

métodos próprios para a correção. 

Na Tabela 10 verificamos, em relação aos registros analisados, que a maioria 

não apresentava erros, o que testemunha a favor da equipe de enfermagem,  é o 

que ampara o Código Penal Brasileiro no Capitulo III, art. 299 em relação à falsidade 

ideológica. A Decisão COREN-SP-DIR/001/2000 no art. 1º estabelece que o registro 

deve ser claro objetivo, preciso, legível e sem rasuras. Iyer; Taptich e Bernocchi-

Losely (1993) destacam que os registros de enfermagem devem seguir a 

apresentação e especificidade de conteúdo, dentro das orientações para elaboração 

dos registros. Os autores insistem em que estes devem ser realizados de modo 

legível e com tinta indelével. Erros na documentação não devem ocorrer, porém, 



Resultados e Discussões___________________________________________________________________ 88

caso ocorram, estes devem ser corrigidos de modo a não ocultar o registro inicial. 

Uma das formas de correção inclui o traçado de uma linha sobre o item incorreto, a 

observação “registro incorreto” após um registro inadequado, e sua efetivação 

correta. O uso de dispositivos como: corretivos, borrachas ou linhas cruzadas para 

ocultar os registros não é permitido. 

A seguir demonstramos na Tabela 11 a distribuição dos registros nos 

prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP realizados pela equipe de 

enfermagem, anotados com letra legível e clara. 

Tabela 11 – Distribuição dos registros nos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP 
realizados pela equipe de enfermagem segundo letra legível e clara, de um 
hospital escola, Londrina, 2004. 

Classificação Número % 
Adequada (T) 94 82,46 
Parcialmente Inadequada (P) 7 6,14 
Inadequada (I) 13 11,40 

Total 114 100,00 
 

Nos dados contidos na Tabela 11 observamos que, dos 114 registros dos 

prontuários analisados, 94 (82,46%) estavam escritos de tal forma que permitiam 

compreensão, porquanto anotados com letra legível e clara, 13 (11,40%) 

apresentaram anotações inadequadas e 7 (6,14%) estavam anotados parcialmente 

inadequados, não permitindo a sua compreensão. Em relação ao item letra legível e 

clara caracterizamos com (T) o registro quando foi feito com letra bem legível, 

facilitando sua leitura sem deixar dúvidas; com (P) parcialmente inadequado quando 

a escrita não estava adequada, porém permitia sua compreensão com algum 

esforço; e com (I) inadequado quando a escrita dificultava a leitura do conteúdo e/ou 

a sua compreensão e quando apresentava pelo menos duas palavras totalmente 

indecifráveis, não permitindo a compreensão total do conteúdo. Após a análise, 

constatamos que os registros apresentavam-se parcialmente inadequados quando 
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apresentavam dificuldade para sua compreensão e inadequados quando uma ou 

mais palavras eram indecifráveis. Ao buscarmos na literatura encontramos Iyer; 

Taptich e Bernocchi-Losely (1993) as quais dizem que, quanto às orientações para a 

documentação, estas devem ser escritas de modo legível com tinta indelével. 

Seguindo este pensamento, Luft e Averbuck (1981) definem clareza como a 

qualidade daquilo que é inteligível. Reforçando esta idéia a Decisão COREN-SP-

DIR/001/2000 estabelece, no art.1º, que o registro deve ser claro objetivo preciso, 

legível e sem rasuras.  

Reforçando esta definição Angerani, Mendes e Pedrazzani (1976) ressaltam 

que o enfermeiro deve fazer um grande esforço para registrar informações objetivas, 

claras e precisas. 

Fernandes (1989, p. 58), acrescenta: 

[...] é primordial que uma anotação ofereça a possibilidade de compreensão, 
tanto nos aspectos relacionados à seqüência e legibilidade, quanto aos 
aspectos relacionados ao conteúdo da informação que pretende transmitir. 
 

A seguir, a Tabela 12 apresenta a distribuição dos registros dos prontuários 

dos pacientes que sofreram PCR/RCP realizados pela equipe de enfermagem, e 

anotados de maneira concisa e organizada. 

Tabela 12 – Distribuição dos registros dos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP 
realizados pela equipe de enfermagem , segundo a concisão e organização das 
anotações, de um hospital escola, Londrina, 2004.  

Concisão Número % 

Inadequada (I) 114 100,00 

Organização   

Inadequada (I) 114 100,00 

Total 114 100,00 
 

Verificamos na Tabela 12 que dos 114 registros dos prontuários analisados 

em relação à concisão e organização, todos eles (100,00%) apresentam-se 
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inadequados. Para avaliar o item concisão e organização seguimos as diretrizes de 

Potter e Perry (2004). Segundo os autores, houve concisão em um relatório por 

apresentar informações corretas e essenciais. Quanto à organização, 100% dos 

registros estavam inadequados, e, como concisão e organização caminham juntas, 

não foi encontrado nenhum registro que estivesse completo, ou seja, conciso e 

organizado. Na Tabela 12 verificamos que os registros estão mal elaborados quanto 

aos aspectos éticos e legais, visto que não apresentam dados mínimos para o seu 

entendimento, ou seja, não apresentam informações corretas e essenciais, bem 

como não possuem um formato preciso, nem ordem lógica. 

Iyer, Taptich e Bernocchi-Losely (1993) ressaltam que a anotação deve ser 

feita de modo claro e conciso, evitando-se informações supérfulas e frases longas e 

divagantes.  

Neste sentido, Fávero (1979, p.2) salienta que:  

A comunicação oral, embora necessária, poderá não ser totalmente 
eficiente, dada a dificuldade de memorizar todas as minúcias que podem 
ocorrer durante a assistência ao paciente. Torna-se indispensável, portanto, 
o uso da comunicação escrita no prontuário do paciente. Esta deverá ser 
entendida por quem a recebe, sem ajuda de quem a emite, portanto, tem 
que ser clara e concisa, elaborada em linguagem compreensível e expressa 
de maneira inteligível. 
 

Araújo, I. e Araújo, S. (2003) relatam que a ausência de registro de PCR/RCP 

é uma realidade, visto que encontram-se apenas a hora da PCR/RCP, ou seja, do 

óbito. Na verdade existe ausência de dados sobre a hora em que se iniciou e sobre 

como foi realizada a assistência. Desta forma, perdem-se muitas informações, 

verificando-se assim o que foi salientado pelo autor. 

Entendemos que o registro de enfermagem da PCR/RCP é uma tarefa difícil 

de ser realizada na sua totalidade, visto que vários itens devem ser anotados de 

forma minuciosa, como destaca o modelo de UTSTEIN, justificando-se dessa forma, 

mais uma vez, a necessidade da criação e implantação, bem como de capacitação 
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da equipe de enfermagem tornando-a capaz de efetuar os registros da PCR/RCP. 

O modelo de UTSTEIN consegue, por seu valor, oferecer condições para que 

o profissional de enfermagem possa realizar o registro da PCR/RCP de forma 

concisa e organizada, visto que ele abrange variáveis relacionadas ao paciente, 

variáveis do evento e variáveis do resultado. 

É notória a importância dos registros de enfermagem, porém sua elaboração 

deve apresentar-se de forma organizada para que outros membros da equipe possa 

interpretá-los de forma clara. Nesse item seguimos as orientações de Potter e Perry 

(2004), que estabelecem que o profissional de enfermagem deve registrar as 

informações numa ordem lógica, de modo que qualquer membro da equipe possa 

entender melhor a informação.  

A decisão COREN-SP-Dir/001/2000, no artigo 4°, relata que o registro deve 

conter subsídios para permitir a continuidade dos cuidados de enfermagem, nas 

diferentes fases, e o planejamento assistencial da equipe multiprofissional. 

Estabelece o artigo 6°que o registro deve fazer parte do prontuário do cliente, ou 

paciente, e servir como fonte de dados para o processo administrativo e legal de 

ensino e pesquisa. Diante da relevância deste documento, o profissional da equipe 

de enfermagem deve primar pela organização nas anotações (COREN-SP, 2000). 

A seguir, a Tabela 13 apontamos a distribuição dos registros nos prontuários 

dos pacientes que sofreram PCR/RCP realizados pela equipe de enfermagem e 

anotados com siglas e abreviaturas. 
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Tabela 13 – Distribuição dos registros nos prontuários dos pacientes que sofreram PCR/RCP
realizados pela equipe de enfermagem em relação a apresentação de siglas e
abreviaturas,  de um hospital escola, Londrina, 2004.  

Classificação Número % 

Não apresentam (T) 29 25,44 

Apresentam e permite compreensão (P) 84 73,68 

Apresentam e não permitem compreensão (I) 1 0,88 

Total 114 100,00 
 

Na Tabela 13 demonstramos que 84 registros (73,68%) apresentam siglas e 

abreviaturas que permitem sua compreensão, 29 (25,44%) não apresentam siglas 

ou abreviaturas e 1 (0,88%) apresenta siglas e abreviaturas que não permitem sua 

compreensão. Consideramos este item totalmente adequado quando não 

encontramos, nos registros analisados, nenhum tipo de abreviatura; parcialmente 

adequado quando o registro apresentou abreviaturas, porém permitiu sua 

compreensão, e inadequado quando encontramos, nos registros, abreviaturas, ou 

siglas, impossibilitando a compreensão. 

Analisando os resultados acima observamos que, em relação ao item 

apresentação de siglas/abreviaturas, os profissionais de enfermagem estão zelando 

pelos registros. Para haver uma efetiva comunicação, há uma série de aspectos 

complexos que precisam estar claros para as pessoas em sua comunicação, caso 

contrário, poderá haver desentendimentos e fracassos (BITTES JUNIOR; 

MATHEUS, 2000). Existem alguns tipos de comunicação. As principais são, a oral e 

a escrita. Dentro da comunicação escrita destacam-se, na área da saúde, as 

terminologias, as siglas e as abreviaturas. Para melhor compreensão buscamos na 

literatura seu significado. Segundo Luft e Averbuck (1981), abreviatura é uma forma 

reduzida de escrever uma palavra, por exemplo, a.C. (antes de Cristo), enquanto 

que siglas são abreviaturas formadas a partir da primeira ou das primeiras letras das 
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palavras que dão nome a estados, empresas ou instituições como, por exemplo,. 

USP (Universidade de São Paulo), HC (Hospital das Clínicas). 

Como já citado, as abreviaturas desempenham um papel relevante na 

comunicação. A AHA fornece exemplos de siglas e abreviaturas que podem ser 

utilizadas para auxiliar na comunicação quer oral quer escrita em relação aos 

aspectos da PCR/RCP. Acreditamos que a adoção de siglas e abreviaturas vem 

contribuir para elaboração/compreensão dos registros em relação a tal evento.  
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6 CONCLUSÃO 

Este estudo teve a intenção de avaliar os aspectos éticos e legais dos 

registros de enfermagem na PCR/RCP com base no referencial das orientações de 

Du Gas (1988) e de Potter e Perry (2004). Partindo-se do princípio de que a prática 

dos registros de enfermagem, em toda sua dimensão, em especial no evento da 

PCR/RCP, se concretiza como parte do cuidado integral do processo de 

documentação da assistência de enfermagem. Dentre os inúmeros fatores que 

subsidiam a elaboração das anotações de enfermagem na PCR/RCP, pode-se 

destacar o conhecimento técnico-científico, referencial teórico a ser seguido, e 

habilidades cognitivas para comunicação escrita pautados nos princípios éticos e 

legais (COREN-SP, 2000).  

Os resultados obtidos após a análise de 114 registros dos prontuários, 

apontam os seguintes dados: 

1. Quanto à identificação do profissional, 101 (88,60%) não se identificaram; 

2.  No registro das medidas terapêuticas realizadas pelos vários membros da 

equipe destacamos a ausência de informação em 103 (90,35%) casos. Há 

escassos registros de procedimentos/atividades, e informações incompletas 

que não denotam a assistência prestada; 

3. Quanto aos procedimentos prescritos pelo médico e executados pela 

enfermagem, há em 98 (85,96%) registros, ausência de informação; 

4. Nos procedimentos não-prescritos pelo médico e executados pela 

enfermagem, 98 (85,96%) registros não forneceram informação; 

5. Quanto a respostas específicas do paciente à terapêutica e à assistência 

recebida, 92 (80,70%) casos não foram registrados; 

6. Em relação à hora do início do registro da PCR, esta foi anotada em 89 
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(78,07%) registros; apenas 25 (21,93%) registros não informaram a hora; 

7. Quanto às correções efetuadas sem ocultar a original verificamos que dos 

114 registros dos prontuários analisados, 95 (83,33%) não continham erros. 

Verificamos rasuras e uso de corretivo em apenas um registro; 

8. Com relação à letra 94 (82,46%) apresentavam-se adequados escritos de 

forma legível e clara; 

9. No item concisão e organização, 114 (100,00%) apresentavam-se 

inadequados; 

10. No item apresentação de siglas e abreviaturas, 84 (73,68%) estavam 

parcialmente adequados, pois usaram-se siglas e abreviaturas que permitiram 

a compreensão. do registro. 

Ao analisarmos os dados citados acima verificamos que os profissionais 

anotaram a hora do início do registro da PCR/RCP. Quanto a correções observamos 

que a maioria não apresentaram erros; quanto à letra, verificamos que a maioria 

apresentaram-se adequada, sendo anotada com letra legível e clara. 

O que chama a atenção é que, em relação aos outros itens analisados, como 

identificação profissional, medidas terapêuticas realizadas pelos vários membros da 

equipe, procedimentos prescritos pelos médicos e executados pela enfermagem, 

procedimentos não-prescritos pelo médico e executados pela enfermagem, 

respostas específicas do paciente à terapêutica e à assistência, concisão e 

organização, percebemos uma grande lacuna em relação aos registros dos 

pacientes que sofreram PCR/RCP, visto que, na maioria dos itens citados acima, 

contatamos ausência de informação, o que denota  fragilidade dos registros.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O registro deve ser entendido como documento que serve para mensurar e 

avaliar a assistência prestada ao paciente; ainda pode ser utilizado, se necessário, 

como amparo legal, em defesa civil e criminal, como ressaltam Potter e Perry (2004), 

ao dizerem que a documentação exata é uma das melhores defesas para as ações 

legais associadas ao cuidado de enfermagem. Sendo assim, constatamos, nesta 

pesquisa, que as anotações encontradas ficam a desejar no que diz respeito aos 

aspectos éticos e legais, uma vez que as mesmas não atendem as normatizações 

que norteiam como deve ser realizado um registro/documento (COREN-SP, 2000). 

Neste estudo preocupamo-nos em identificar os aspectos éticos e legais dos 

registros de enfermagem dos pacientes que sofreram PCR/RCP. Quando 

apontamos a importância do registro, fica implícita apenas a visão de uma ética 

normativa, ou seja, aquela que se preocupa com normas gerais, orientações e 

avaliação de determinada conduta. 

É importante ressaltar que durante esta pesquisa encontramos, apesar de 

escassos, registros de enfermagem que indicavam uma visão da ética humanística. 

Relatos demonstram a preocupação por parte da equipe de enfermagem em 

humanizar a assistência, principalmente de pacientes cujo o estado de saúde 

encontram-se comprometido. 

Vale reforçar que a enfermagem deve atentar para a prática, mudando 

atitudes, se necessário. Dessa forma os enfermeiros serão profissionais 

comprometidos que primam por uma assistência humanizada. 

Fontes (2003) destaca que o processo de enfermagem serve como princípio 

básico para alicerçar sua prática, devendo que o enfermeiro buscar subsídios para 

seus questionamentos, identificar e responder às questões legais que afetam as 
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necessidades do paciente. A autora reforça que a assistência de enfermagem só 

poderá ser avaliada quando implementada e se houver documentação, registros 

precisos e estruturados numa linguagem padronizada cientificamente aceita, escrita 

exata, completa. 

O registro deve ser realizado de forma clara e objetiva lembrando-se que o 

mesmo constitui um elemento imprescindível para a avaliação da assistência, pois 

fornece subsídios para α pesquisa de enfermagem, auditoria, defesa legal para o 

hospital e também uma forma de comunicação entre as equipes de saúde. Fontes 

(2003) relata que os registros deverão estar alicerçados nos compromissos éticos, 

morais, políticos e humanísticos da profissão, ressaltando que as atividades devem 

ser norteadas segundo α Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, e que os 

registros devem respaldar o profissional em sua responsabilidade civil ou penal. 

Sabe-se que registrar não é tarefa fácil. Se pensarmos no evento PCR/RCP 

registrar se torna mais complexo, por tratar de um momento peculiar, porquanto os 

profissionais envolvidos lidam com a vida e a morte. Tal momento deve ser assistido 

de forma rápida, competente e organizada. Vale ressaltar que muitos procedimentos 

são realizados rápido e concomitantemente. Isso contribui para que o profissional 

tenha dificuldade de lembrar de todas as informações necessárias para elaborar o 

registro da PCR/RCP, de forma objetiva, essencial clara e concisa após o evento. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, vale destacar que para registrar é  

necessário que o profissional possua conhecimento, julgamento, e por que não 

dizer, bom senso. A escassez nos registros é justificada pela falta de tempo, mas 

também observa-se na prática, que os profissionais se apóiam nesta justificativa 

para eximir-se de sua responsabilidade. O que ele desconhece ou não põe em 

prática é que o registro é a forma legal para respaldá-lo em ações éticos e legais. 
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Diante disso reforçamos a necessidade de novos estudos que abordem esta 

temática, bem como a divulgação dos mesmos. É necessário que esforços sejam 

dispensados em relação à elaboração dos registros, seja nos órgãos formadores 

como as universidades, seja nas instituições que prestam assistência ao paciente, 

seja  nos órgãos de classe. 

Diante da relevância do assunto, salientamos a necessidade de 

investimentos, a criação e implantação de instrumentos que possam auxiliar e 

viabilizar a confecção dos registros em enfermagem.. O desenvolvimento de 

programas de capacitação da equipe de enfermagem é de extrema relevância, visto 

que serão os mesmos a utilizar um modelo de instrumento para registro de 

PCR/RCP. É necessário conscientizar toda a equipe de enfermagem de que o 

registro é uma fonte que permite analisar a avaliação da qualidade da assistência 

prestada, devendo o mesmo ser confeccionado com fidedignidade e pautados em 

conhecimentos científicos e nos aspectos éticos e legais.  
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APÊNDICE A 
INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS segundo  o referencial  teórico  de DUGAS  (1988)  e POTTER  e PERRY  (2004). 

Código de identificação do paciente:                                            idade:           Sexo(   ) M   (  ) F   período de internação:     /     /    a   /     / 
Diagnóstico Médico:  
Data da coleta de dados: 

ANÁLISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM 
 

A            B C D E F G H I J K L M
Categoria  
funcional 
 
1–enfermeiro  
2 – Aux. Enf. 
3-Técnico Enf 
4- Se
identificação 

m 
3 – (   ) Noite 

5- Interno de 
Enfermagem 

Período de 
turno 

 
1 – ( ) Manhã  
2 – (   ) Tarde 

Identificação 
do profissional 
com nome
completo e
legível e
número do
COREN 

 
 
 
 

Medidas 
terapêuticas 
realizada  
pelos vários 
membros da 
equipe de 
saúde 

Procediment
o  prescrito 
pelo médico 
e 
executados 
pela  
enfermagem

Procedimen
to      NÃO 
prescrito 
pelo médico 
e realizado 
pela 
enfermage
m 

Resposta 
específica 
do paciente 
a 
terapêutica  
e a
assistência 

 

 
Contém 
horário 
do início  
do 
registro 
da PCR 
 

Erros 
sem 
ocultar 
o 
original 

 

Letra legível 
e clara 
 

Concisão Organizaçã
o 

Siglas e 
abreviaturas

             

 
Transcrição das anotações de enfermagem: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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 112

 


	Capa
	Resumo
	Abstract
	Resumen
	Lista de abreviaturas e siglas
	Lista de Figuras
	Sumário
	1. Introdução
	2. Objetivos
	3. Marco Teórico de Referência
	4. Metodologia
	5. Resultados e Discussão
	6. Conclusão
	7. Considerações Finais
	Referências
	Apêndice A
	Anexos

