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RESUMO 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A reanimação cardiopulmo-
nar (RCP) somente com compressões torácicas (CT) tem sido 
amplamente discutida nos últimos anos, principalmente quando 
realizadas por leigos que testemunham vítimas de parada cardior-
respiratória (PCR). O objetivo desse estudo foi avaliar a qualida-
de das CT realizadas por leigos antes e após curso “Familiares e 
Amigos: RCP a Qualquer Hora®”.
MÉTODO: Participaram do estudo 73 indivíduos que não ti-
nham conhecimento prévio sobre RCP. O estudo foi dividido 
em três etapas. Na primeira, foi solicitado ao voluntário que rea-
lizasse dois minutos de CT, da maneira que julgasse correta, em 
um manequim que registra tal habilidade. A seguir, o voluntário 
realizou o curso proposto e, por último, o participante executou 
novamente dois minutos de CT, utilizando o mesmo manequim 
da primeira etapa. 
RESULTADOS: A média de idade dos participantes foi de 20,2 
± 2,9 anos, 26% do sexo masculino. Antes e após o curso, du-
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rante dois minutos de CT, os seguintes parâmetros revelaram 
diferença significativa: a média do número total de compressões 
(166 versus 198, p = 0,0001), a frequência (89 versus 99 compres-
sões/minuto, p = 0,0055) e a porcentagem de posição correta das 
mãos (51% versus 87%, p < 0,0001). Já a porcentagem de CT 
com profundidade adequada foi de 20% antes e de 27% após o 
curso, não revelando diferença significativa, p = 0,0580.
CONCLUSÃO: A qualidade das CT melhorou significativamen-
te após treinamento de RCP. A profundidade das CT ainda é 
insuficiente mesmo após o treinamento o que enfatiza a necessi-
dade de dispositivos que forneçam um feedback durante a reali-
zação da RCP.
Descritores: Parada cardíaca, Reanimação cardiopulmonar, Si-
mulação.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Hands-only cardiopul-
monary resuscitation (CPR) has been widely studied and dis-
cussed in recent years, especially when performed by lay people 
who witnessed cardiopulmonary arrest. The objective of this 
study was to assess the quality of chest compressions (CCs) per-
formed by lay people before and after the course “Family and 
Friends CPR Anytime®”.
METHOD: We evaluated 73 individuals who had no prior knowl-
edge about CPR. The study was divided into three steps. At first, 
the volunteer was asked to conduct two minutes of CCs, as he/
she deems proper, on a mannequin that records such skill. Then 
the volunteer made the course. Finally, the participant performed 
again two minutes of CCs using the same dummy first step.
RESULTS: The mean age of participants was 20.2 ± 2.9 years, 
26% male. Before and after the course, two minutes of CCs, the 
following parameters have shown significant differences: the av-
erage total number of compressions (166 vs. 198, p = 0.0001), 
frequency (89 vs. 99 compressions/min, p = 0.0055) and percent-
age of correct position of the hands (51% vs. 87%, p < 0.0001). 
On the other hand, the percentage of CCs with adequate depth 
was 20% from 27% before and after the course, revealed no sig-
nificant difference, p = 0.0580.
CONCLUSION: The quality of CCs improved significantly 
after CPR training. However, the depth of CCs remained still 
insufficient even after training, which emphasizes the need of de-
vices that can provide a quality feedback during CPR.
Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, Heart arrest, Simulation.
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intRODUÇÃO

Dados dos Estados Unidos da América e Canadá revelaram que, 
por ano, ocorrem aproximadamente 350 mil paradas cardíacas 
em ambiente extra e intra-hospitalar1-4.
A qualidade da reanimação cardiopulmonar (RCP), sobretudo da 
compressão torácica (CT), é de suma importância para o sucesso 
do atendimento a uma vítima de parada cardíaca (PC)5.
Recentes estudos observacionais de vítimas com PC em ambiente 
extra-hospitalar têm demonstrado que a RCP somente com CT 
(Hands-only CPR) foi equivalente ou superior à RCP convencio-
nal (ciclos de 30 compressões para 2 ventilações) em termos de 
benefícios neurológicos, quando realizadas em pacientes adul-
tos6-10. Estudo realizado em Kanto, no Japão, envolvendo 4068 
adultos vítimas de PC extra-hospitalar, também apontou melho-
res condições neurológicas após RCP com CT contínuas, com-
paradas àqueles que receberam qualquer tipo de reanimação (2,2 
- 95% Intervalo de Confiança [IC] 1,2-4,2), ambas realizadas por 
indivíduos que testemunharam o evento da PC10. 

Outro aspecto observado em outras pesquisas foi que pessoas que 
receberam treinamento baseado na RCP somente com CT come-
çaram a realizá-la mais precocemente ao comparar-se com aque-
las que receberam treinamento baseado na RCP convencional. 
Essas pessoas, nos primeiros minutos de parada, não interrom-
pem as CT, elevando a pressão de perfusão coronariana, o que 
resulta significativamente no retorno da circulação espontânea e 
na taxa de sobrevida desses pacientes11,12.
Considerando os resultados desses estudos, o Comitê de Emer-
gências Cardiovasculares da American Heart Association (AHA) 
estabeleceu em 2008 uma força tarefa, a fim de estimular a po-
pulação leiga a realizar CT contínuas em vítimas com suspeita de 
PCR. Para tanto, desenvolveu um produto de aprendizagem, de 
aproximadamente 30 minutos, denominado “Familiares e Ami-
gos: RCP a Qualquer Hora®”, no qual o indivíduo pode aprender 
as habilidades de RCP até mesmo em sua residência13,14.
O objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade das CT realizadas 
por leigos antes e após curso proposto.

MÉtODO

Após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universida-
de Anhembi Morumbi (processo nº 0076/2010), realizou-se es-
tudo unicêntrico, composto por 73 estudantes de ensino superior 
de universidade privada, com idade entre 18 e 31 anos. Todos os 
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido (TCLE), bem como um termo afirmando que não tinham 
conhecimento prévio a respeito de RCP ou algo semelhante.
Os materiais utilizados durante o treinamento foram um compu-
tador, o manequim de RCP Resusci Anne com PC Skillreporting 
System™ (Laerdal Medical Corporation, Stavanger, Norway) e o 
DVD “Familiares e Amigos: RCP a Qualquer Hora®” (nome ori-
ginal: “Family and Friends CPR Anytime®”; American Heart Asso-
ciation, Dallas, TX).
O Resusci Anne com PC Skillreporting System™ é um manequim 
de treinamento de RCP no adulto que avalia o desempenho dos 
alunos, através de relatórios enviados pelo manequim ao progra-
ma instalado no computador, que avalia a qualidade das CT, ana-

lisando, em um determinado intervalo de tempo, a posição das 
mãos (correta ou incorreta), a frequência (compressões/minuto), 
a profundidade (mm) das compressões entre outros dados (Figu-
ra 1, Tabela 1) 15.

Figura 1 - Exemplo do gráfico do PC Skillreporting System™ mostrando 
os primeiros vinte segundos de uma sequência de compressões torácicas 
contínuas. 

Tabela 1 - Exemplo do registro das compressões torácicas, durante dois 
minutos, pelo PC Skillreporting System™.
Dados das compressões Número de 

compressões
Média da Frequência (Compressões/min)   131
Contadas no total   265
Registradas com profundidade adequada   237
Registradas com profundidade insuficiente     28
Registradas com profundidade excessiva       0
Registradas com posição da mão muito abaixo       0
Registradas com posição da mão muito acima       0
Registradas com posição da mão muito a direita       0
Registradas com posição da mão muito a esquerda       0
Registradas com posição da mão incorreta       0

A avaliação da qualidade das CT foi realizada em três etapas 
(Figura 2). Na primeira etapa, foi solicitada ao voluntário que, 
durante dois minutos, realizasse CT, da forma que julgasse corre-
ta, no manequim, não havendo qualquer interferência, apenas a 
observação dos pesquisadores.
Após a primeira etapa, os voluntários participaram do curso 
proposto. Foram realizados vários treinamentos com o mesmo 
padrão de ensinamento: duração de aproximadamente 30 minu-
tos, acompanhados por instrutores de Suporte Básico de Vida, 
credenciados pela AHA, na proporção de um instrutor para cada 
seis alunos, sendo que cada voluntário pode realizar apenas uma 
vez tal treinamento.
Após o término do curso, os participantes tiveram um descan-
so de pelo menos 15 minutos. Em seguida, foi solicitado que 
realizassem o mesmo procedimento da primeira etapa, ou seja, 
compressões no manequim, durante 2 minutos, sem auxílio ou 
interrupção de qualquer outra pessoa. Do mesmo modo, apenas 
os pesquisadores puderam observar o procedimento.
A análise técnica da efetividade das CT foi baseada nas medidas 
computadas pelo manequim e seu software que englobam, entre 
outros parâmetros: número total de compressões, frequência, po-
sição das mãos e profundidade. As CT consideradas corretas fo-
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ram àquelas realizadas de acordo com o Consenso Internacional 
em RCP e Cuidados Cardiovasculares de Emergência de 2005: 
posição das mãos (correta ou incorreta): no centro do peito, sobre 
o osso esterno; frequência: 90 a 110 compressões/minuto, corres-
pondendo, em dois minutos, a um total de 180 a 220 compres-
sões;  profundidade: 38 a 51 mm. 

Análise estatística
Valores contínuos foram apresentados como média ± desvio-pa-
drão e comparados antes e após treinamento pelo teste t de Stu-
dent, ou teste equivalente para valores não paramétricos, quando 
indicados. Valores qualitativos foram expressos por percentagens 
comuns e comparados pelo teste Qui-quadrado ou Exato de 
Fisher, se indicado. Valores estatisticamente significantes foram 
considerados quando p < 0,05.

RESUltADOS

Foram analisados 73 indivíduos leigos, de ambos os sexos, 26% 
do sexo masculino e idade média de 20,2 ± 2,9 anos. Os resulta-
dos foram divididos conforme cada parâmetro avaliado durante 
a realização das CT, durante os dois minutos pré e pós-treina-
mento. A média do número total de CT foi de 166 versus 198 (p 
= 0,0001) (Gráfico 1). A frequência antes do treinamento foi de 
89 CT/minuto e de 99 CT/minuto posterior a ele (p = 0,0055) 
(Gráfico 2). A porcentagem de CT realizadas com o correto po-
sicionamento das mãos (centro do tórax, sobre o osso esterno, na 
altura da linha intermamilar) foi de 51% versus 87% pré e pós-
-curso, respectivamente (p < 0,0001) (Gráfico 3).
Já a porcentagem de CT efetuadas com profundidade adequada 
(entre 38 e 51 mm), anterior ao treinamento foi de 20% e após 
este foi 27%, diferença não significativa (p = 0,0580). A porcen-
tagem das compressões com profundidade insuficiente (71% ver-
sus 64%, p = 0,1382) e excessiva (9% versus 9%, p = 1,0) também 
não revelaram diferença expressiva (Tabela 2). 

Envolvidos no estudo:
73 indivíduos sem qualquer conhecimento  
sobre reanimação cardiopulmonar (RCP)

Avaliação de dois minutos de massagem cardíaca  
no manequim Resusci Anne com PC SkillReporter™

Realização do curso “Familiares e  
Amigos RCP a Qualquer Hora”

Avaliação de dois minutos de massagem cardíaca  
no manequim Resusci Anne com PC SkillReporter™







Figura 2 - Fluxograma do estudo.

Gráfico 1- Média do total de compressões torácicas realizadas durante 
dois minutos.

Gráfico 2 - Frequência das compressões torácicas (compressões/minuto).

Gráfico 3 - Porcentagem das compressões torácicas com correto posicio-
namento das mãos.
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DiSCUSSÃO

Recentes estudos revelam a importância da RCP realizada apenas 
com CT por leigos que testemunharam vítimas de PC, ressaltan-
do a relevância do treinamento dessas pessoas5-7,10-13,15.
Estudo realizado nos Estados Unidos analisou o atendimento de 
4415 vítimas de PC por leigos que testemunharam o aconteci-
mento. Dessas pessoas, 2900 não receberam RCP, 666 recebe-
ram RCP convencional e 849 receberam CT contínuas. A taxa 
de sobrevida para aqueles que não receberam RCP foi de 5,2% 
(95% IC, 4,4%-6,0%), RCP convencional foi de 7,8% (95% IC, 
5,8%-9,8%) e para aqueles que receberam RCP somente com 
CT foi de 13,3% (95% IC, 11,0%-15,6%). O “odds ratio” para 
CT contínuas vs. RCP convencional foi de 1,60 (95% IC, 1,08-
2,35). Isso evidencia que o treinamento de pessoas leigas pode 
aumentar consideravelmente o sucesso no atendimento à PCR15.
Outro estudo, realizado pelo Grupo de Estudo SOS-KANTO, 
do Japão, revelou que em termos de benefícios neurológicos a 
RCP apenas com CT foi equivalente ou superior à RCP conven-
cional, (2,2 - 95% IC, 1,2-4,2). Ambas as técnicas foram realiza-
das por indivíduos leigos que testemunharam a PC de vítimas em 
ambiente extra-hospitalar, o que reforça novamente a magnitude 
do treinamento dessa população10.
O presente estudo revelou que parâmetros como frequência e 
posição das mãos durante a realização de dois minutos de CT 
contínuas melhoraram significativamente após treinamento bre-
ve e prático denominado: “Familiares e Amigos: RCP a Qualquer 
Hora®”, desenvolvido pela AHA para ensinar técnicas básicas de 
RCP a indivíduos leigos. O único parâmetro que não obteve di-
ferença significativa foi a profundidade das CT, quesito que é de 
extrema importância, porém também o mais difícil de ser atingi-
do, como já demonstrado em vários estudos15-17.
Um desses estudos, ao comparar RCP somente com CT e RCP 
convencional concluiu que a primeira diminui rapidamente sua 
profundidade, muito provavelmente pelo maior número de CT 
realizadas, o que aumenta a fadiga do socorrista. Esse mesmo es-
tudo recomenda que, ao executar CT contínuas, a substituição de 
quem as realiza seja feita a cada um minuto16.
Outra pesquisa, analisou a RCP realizada por leigos que circu-
lavam pelo aeroporto internacional de Oslo, utilizando a rela-
ção compressão:ventilação (C:V) nas seguintes proporções: 15:2, 
30:2 e CT contínuas, por até 5 minutos. A média da profun-
didade foi de 41 ± 11, 45 ± 8 e 30 ± 8 mm, respectivamente. 
Porém, o número de compressões por minuto foi de 40 ± 9, 43 
± 14 e 73 ± 24 e a porcentagem de tempo sem CT foi de 49 ± 
13%, 38 ± 20% e 1 ± 2%, respectivamente. Assim, ao comparar 
RCP somente com CT com as outras duas relações, embora a 
diferença do número de compressões por minuto e o tempo sem 
compressões tenha sido significativa (p < 0,05), a sua profundi-

dade foi diminuindo significantemente (p < 0,05) ao longo do 
atendimento, defasando a qualidade da RCP17.
Valores de frequência e profundidade das CT sofreram pequenas 
modificações no Consenso Internacional em RCP e Cuidados 
Cardiovasculares de Emergências de 2010, no qual a frequência 
passou a ser de, no mínimo, 100 compressões/minuto e a pro-
fundidade para vítima adulta de, no mínimo, 5 cm, o que torna 
ainda mais difícil a execução de uma RCP realmente adequada, 
sobretudo no parâmetro profundidade18.
Dessa forma, a utilização de dispositivos que auxiliem na RCP 
dando uma resposta sobre a qualidade das CT seria muito provei-
tosa, podendo melhorar significativamente o desempenho do so-
corrista durante e após o treinamento, repercutindo em melhores 
taxas de sobrevida e benefícios neurológicos de pacientes vítimas 
de PCR. Recentes desfibriladores externos automáticos possuem 
um metrônomo acoplado, o qual por meio de som ou luz que 
pisca, marca o ritmo correto das CT. Outros dispositivos como o 
Q-CPR™ auxilia dando retorno sobre a profundidade, frequência 
e retorno completo do tórax, parâmetros de suma importância 
para uma RCP de qualidade19-22.

COnClUSÃO

A qualidade das compressões torácicas melhorou significativa-
mente após treinamento “Familiares e Amigos: RCP a Qualquer 
Hora®”. A profundidade das compressões torácicas ainda é insufi-
ciente mesmo após o treinamento o que enfatiza a necessidade de 
dispositivos que forneçam retorno visual ou sonoro da qualidade 
durante a realização da RCP, conforme enfoque atual da diretriz 
da AHA23.
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