
175

RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: Dispositivos como o me-
trônomo tem demonstrado aumentar a qualidade da reanima-
ção cardiopulmonar (RCP). O objetivo deste estudo foi avaliar 
a frequência e a profundidade das compressões torácicas (CT) 
realizadas com e sem o auxílio do metrônomo.
MéTOdO: Estudo prospectivo com 44 estudantes de medici-
na do 1º ano que foram avaliados imediatamente após o curso 
“Heartsaver DEA”. Foi utilizado metrônomo durante o curso, 
na frequência de 100 por minuto, a fim de auxiliar as CT. Os 
estudantes realizaram um minuto de CT utilizando o manequim 
AmbuMan Prolife, parte sem o auxílio do metrônomo (Grupo 
A) e a outra parte com o auxílio do dispositivo (Grupo B), que 
permaneceu na frequência de 100 por minuto. Cada avaliação foi 
filmada e a análise das compressões foi realizada por um instrutor 
que desconhecia cada grupo.
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RESULTAdOS: A média de idade e a porcentagem do sexo mas-
culino no Grupo A e no Grupo B foram de 20,7 ± 3,5 versus 22,5 
± 1,9 (p = 0,004) e 45,4% versus 54,6% (p = 0,763), respectiva-
mente. Durante um minuto de compressões torácicas, para os 
Grupos A e B, a média da frequência foi de 110,3 ± 14,2 versus 
103,6 ± 9,6, respectivamente (p = 0,37) e a média da porcenta-
gem de compressões com profundidade adequada foi de 39,6% ± 
34,7 versus 87,4% ± 21,7, respectivamente (p < 0,001). 
CONCLUSÃO: O uso do metrônomo durante o treinamento 
foi efetivo, demonstrado pela frequência correta obtida em am-
bos os grupos. A profundidade das compressões foi melhor no 
grupo que utilizou o metrônomo, talvez pelo fato dos estudantes 
concentrarem maior atenção na profundidade das compressões já 
que o dispositivo auxiliava na sua frequência. 
descritores: Massagem cardíaca, Parada cardíaca, Reanimação 
cardiopulmonar.

SUMMARY

BACKGROUNd ANd OBJECTIVES: Devices such as metro-
nome have demonstrated to increase the quality of cardiopulmo-
nary resuscitation (CPR). The objective was evaluating the fre-
quency and depth of chest compressions (CC) performed with 
and without the aid of the metronome.
METHOd: This prospective study involving 44 medical stu-
dents coursing the first year, were evaluated immediately after 
the “Heartsaver AED” course. During the training, a metronome 
was used to guide the compressions frequency (100 per minute). 
The students performed CC during one minute, both using Am-
buMan Prolife manikins, a group without metronome (Group 
A) and another group with metronome (Group B) guidance 
with “tock” prompts for compressions, at rate of 100 per minute. 
Each session was filmed and analysis of the compressions was 
performed by an instructor without knowledge of each group.
RESULTS: The average age and percentage of male gender of 
Group A and Group B was 20.7 ± 3.5 vs. 22.5 ± 1.9 (p = 0.004) 
and 45.4% vs. 54.6% (p = 0.763), respectively. During 1 min 
of CC, considering Group A and Group B, the average rate of 
compressions was 110.3 ± 14.2 vs. 103.6 ± 9.6, respectively (p 
= 0.37) and the average percentage of correct depth compression 
was 39.6% ± 34.7 vs. 87.4% ± 21.7, respectively (p < 0.001). 
CONCLUSION: Using the metronome during training was ef-
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fective, demonstrated by the frequency of correct CC in both 
groups. The greatest depth of CC in the group with metronome 
may be related to less concern with the frequency due to the 
presence of the stimulus sound and greater focus on appropriate 
depth of compressions.
Keywords: Cardiopulmonary resuscitation, Heart arrest, Heart 
massage.

intRODUÇÃO

A morte súbita tem sido considerada um relevante problema 
de saúde pública que atinge a sociedade contemporânea1,2. 
Aproximadamente dois terços das mortes súbitas estão re-
lacionados à doença arterial coronariana (DAC) ocorrendo 
fora de o ambiente hospitalar e cerca de 51% dos pacientes 
com infarto agudo do miocárdio (IAM) morrem na primeira 
hora do início dos sintomas3-5.
Segundo a American Heart Association (AHA), nos Estados 
Unidos e Canadá, aproximadamente 350.000 pessoas/ano 
(metade delas em ambiente intra-hospitalar) sofrem de pa-
rada cardíaca (PC) e recebem atendimento de reanimação. 
Esse número não conta outras centenas de indivíduos que 
têm uma PC e não são atendidos6,7. No Brasil, as doenças 
cardiovasculares (DCV) aparecem em primeiro lugar entre 
as causas de morte e representam quase um terço dos óbitos 
totais e 65% do total de mortes na faixa etária de 30 a 69 
anos de idade, atingindo a população adulta em plena fase 
produtiva8.
A fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pul-
so correspondem ao ritmo cardíaco observado em 82% dos 
casos atendidos de morte súbita em ambiente pré-hospitalar, 
para os quais o único tratamento efetivo é a desfibrilação 
elétrica e a rápida implementação das manobras de suporte 
básico de vida9.
Desde as Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cui-
dados Cardiovasculares de Emergência de 2005 é enfatizado 
a importância da qualidade das compressões torácicas (CT), 
que devem ser realizadas de maneira precoce e eficazes. Para 
isto, de acordo com o Consenso Internacional em RCP e Cui-
dados Cardiovasculares de Emergências de 2010, as compres-
sões devem obedecer aos seguintes parâmetros: comprimir 
na fre quência de no mínimo 100 compressões por minuto, 
permitir o retorno completo do tórax após cada compressão, 
comprimir em uma profundidade de no mínimo 5 cm em 
adultos, minimizando as interrupções das CT6,10. 
Para que essas metas sejam mais facilmente atingidas, um 
recurso que pode auxiliar bastante na obtenção de uma fre-
quência de CT adequada, durante o curso de Suporte Básico 
de Vida (SBV), é o metrônomo. Esse dispositivo de emissão 
sonora, capaz de produzir batidas rítmicas e claras a uma de-
terminada frequência regulada pelo usuário; no caso, míni-
mo de 100 bpm, pode orientar o socorrista na realização da 
frequência adequada de compressões, bem como aperfeiçoar 
seu desempenho técnico.
O objetivo deste estudo foi comparar a qualidade das CT, em 
termos de profundidade e frequência, com e sem a utilização 
do metrônomo.

MÉtODO

Estudo observacional, analítico, prospectivo, unicêntrico e ca-
suístico, em que foram avaliados 44 graduandos do 1º ano de 
medicina, com com idade entre 18 e 30 anos que concorda-
ram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE).
Os critérios de inclusão foram ter realizado previamente e no 
mesmo dia um treinamento em RCP através do curso “Salva co-
rações DEA” pela instituição descrita, utilizando um metrônomo 
para orientação da realização das CT e concordar com os requisi-
tos metodológicos da pesquisa.
Após aleatorização na proporção 1:1, a avaliação das compres-
sões ocorreu em duas estações diferentes, separadas fisicamente, 
constituídas cada uma por um manequim de treinamento, uma 
câmera filmadora, um cronômetro e uma ficha de avaliação. 
Em uma dessas estações foi utilizado também o metrônomo 
durante a rea lização das CT. Ambas as estações foram isoladas 
acusticamente.
A filmagem foi direcionada para o display dos parâmetros de 
qualidade dos manequins, especificamente para o contador de 
profundidade de compressões, que não estava ao alcance visual 
do aluno avaliado.
Foi solicitado ao voluntário que realizasse um minuto de CT 
contínuas no manequim AmbuMan Prolife, um grupo sem au-
xílio do metrônomo (Grupo A) e outro com o auxílio do dispo-
sitivo (Grupo B). Todos os alunos foram filmados e as gravações 
assistidas por avaliadores que desconheciam os grupos em relação 
à contagem (número de compressões por minuto) e profundida-
de das compressões.
O parâmetro para considerar a profundidade da CT como ade-
quada foi igual a realizada com 4,0 a 5,0 cm, conforme as Dire-
trizes de 2005.
A compilação dos dados foi realizada através de contagem e orga-
nização em tabela do Microsoft Excel.
Estudo aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição sob nº 
085/2011.

Análise estatística
Valores quantitativos foram comparados pelo teste de Mann-
-Whitney e correlações foram pesquisadas pelo método de  
Pearson (ou Spearman se não paramétricos). Valores qualitativos 
e análise univariada para pesquisa de fatores associados a sobrevi-
da foram realizados por teste Qui-quadrado (ou teste Exato de Fi-
sher, se adequado). Foi considerado como significativo o valor de  
p ≤ 0,05. 
 
RESUltADOS

O Grupo A (que não utilizou metrônomo), constituído por 22 
voluntários, tinha idade média de 20,73 ± 3,5 anos, sendo 45,4% 
composto pelo sexo masculino. Nesse grupo foi observado que as 
compressões variaram de 91 a 144 compressões/min (média de 
110,3 ± 14,2) e a profundidade foi adequada em 39,6% ± 34,7.
Dentre os outros 22 alunos que compunham o Grupo B (que uti-
lizaram o metrônomo), a idade média foi de 22,5 ± 1,9 anos e o 
sexo masculino contribuiu com 54,6%. Nesse grupo observou-se 
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variação de 96 a 112 compressões/min (média de 103,68 ± 9,6), 
sendo que a média em porcentagem das CT com profundidade 
adequada foi de 87,4% ± 21,7 (Tabela 1).
Comparando o Grupo A com o Grupo B, o sexo e o número 
de compressões realizadas durante um minuto não tiveram dife-
rença significativa, sendo p = 0,763 e p = 0,379, respectivamen-
te. Comparando a idade média e a média da porcentagem de 
compressões com profundidade adequada em ambos os grupos 
encontrou-se diferença significativa correspondente a p = 0,004 e 
p < 0,001, respectivamente (Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1 - Compressões com profundidade adequada realizada pelo 
Grupo A.

Gráfico 2 - Compressões com profundidade adequada realizada pelo 
Grupo B.

No Grupo A não houve correlação linear entre idade dos alu-
nos e número de compressões com profundidade adequada  
(r = 0,2911; p = 0,1887). O mesmo foi observado no Grupo B  
(r = -0,0144; p = 0,9494). Em ambos os grupos, também não 

houve correlação linear entre esses mesmos parâmetros (r = 0,0063, 
p = 0,9778; r = 0,2786, p = 0,2093, respectivamente). 
No Grupo A não houve diferença estatística quanto ao número 
de compressões com profundidade adequada comparando o sexo 
masculino e feminino (49 ± 37 versus 34 ± 33; p = 0,2914). O 
mesmo foi evidenciado pelo Grupo B (89 ± 21 versus 94 ± 29 
respectivamente; p = 0,7406).

DiSCUSSÃO
       
O presente estudo visou validar na presente casuística as esta-
tísticas referentes à contribuição do metrônomo na melhora da 
RCP já documentadas na literatura internacional. Os achados 
têm efeito aditivo sobre os de Abella e col.11, que embora tenha 
constatado melhora na frequência das compressões e redução na 
perda de tempo durante a ventilação, não avaliou a qualidade das 
compressões nos parâmetros frequência e profundidade. 
Entende-se que a ausência de associação entre o número de com-
pressões e a presença do metrônomo seja imputável ao treinamento 
dos estudantes em “HeartSaver DEA” alguns minutos antes das 
avaliações da amostra. Desta forma, a aquisição cognitiva dos es-
talidos do metrônomo foi vívida o suficiente para justificar a se-
melhança dos dois grupos no quesito frequência de compressões. 
Além disso, o grupo que utilizou metrônomo pode se concentrar 
em realizar compressões mais efetivas, pois foram guiados quanto 
à frequência, enquanto os demais precisaram dividir atenção entre 
esta última e a profundidade ou força aplicada das compressões.
Pode-se inferir, também, que a confiabilidade do metrônomo em 
não confundir o socorrista é equivalente à encontrada por Kern 
e col.12. Quando inquiriu 34 pares de socorristas profissionais/
bombeiros sobre o entendimento dos estalidos emitidos, 33 afir-
maram terem entendido claramente. Ressalte-se que neste caso, 
concomitante ao metrônomo, propagou-se um ruído de fundo, 
gravado em um movimentado shopping center, com intensidade 
de 70 decibéis, para simular conjuntura real de PCR em am-
biente extra-hospitalar. Conforme observado por Kern e col., o 
metrônomo contribui para diminuir a hiperventilação e otimizar 
a frequência correta de CT quando utilizado por profissionais da 
área da saúde.
Além disso, Abella e col. mostraram que o uso do metrônomo é 
essencial para a realização da RCP, aliado ao desfibrilador externo 
automático, ajudando a fornecer uma RCP de qualidade antes da 
desfibrilação, melhorando, assim, o resultado obtido após o cho-
que e aumentando a sobrevida desses pacientes11,13. O espectro de 
contribuições deste dispositivo abrange, além do atendimento às 
vítimas, melhora no aprendizado da técnica correta de RCP em 
leigos e não leigos14.

Tabela 1 – Correlação das variáveis estudadas de acordo com a presença/ausência do metrônomo
Variáveis Grupo A Grupo B Valor de p
Número de alunos 22 22 -
Sexo masculino 10 (45%) 12 (55%) 0,763
Média da idade 20,7 ± 3,5 22,5 ± 1,9 0,004
Média de compressões/min 110,3 ± 14,2 103.6 ± 9,6 0,378
Média de compressões com profundidade adequada 41,5 ± 34,6 91,0 ± 24,6 < 0,001
Média da % compressões com profundidade adequada 39,6 ± 34,7 87,4 ± 21,7 < 0,001
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A guisa dos fatos apresentados vale ressaltar que no Brasil muitos 
desfibriladores comercializados não são acompanhados por este 
dispositivo ou algo semelhante e que uma ampla gama de profissio-
nais da saúde se beneficiaria de sua presença, evitando a realização 
de RCP subótima e o opróbrio advindo dessa desorientação.

COnClUSÃO

O uso do metrônomo durante o treinamento de RCP foi eficaz, 
demonstrado pela frequência da CT adequada em ambos os gru-
pos, no que se refere aos parâmetros do Consenso Internacional 
em RCP e Cuidados Cardiovasculares de Emergências de 2010. 
Além disso, a maior média da porcentagem de compressões com 
profundidade adequada no Grupo B que utilizou o metrônomo 
comparado ao Grupo A pode estar relacionada a uma menor 
preocupação do socorrista com a frequência, devido à presença 
do estímulo sonoro, dando maior atenção à força aplicada nas 
compressões.
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