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RESUMO 
 
AVANSI, PA. Tradução e validação para a língua portuguesa do “In-hospital Utstein 
Style”. 2007. 92 f. Dissertação (mestrado) – Escola de Enfermagem, Universidade de São 
Paulo, São Paulo,2007. 
 
 
A parada cardiorrespiratória é um evento potencialmente letal, e a qualidade do atendimento 

prestado depende da agilidade, conhecimento e habilidade de toda a equipe envolvida. O 

desenvolvimento de um guia com os pontos relevantes a serem observados durante o 

atendimento à PCR intra-hospitalar surgiu em 1997, com a criação do In-Hospital Utstein 

Style por uma força tarefa de especialistas em atendimento e pesquisa em PCR. Trata-se de 

um guia que agrega informações acerca do atendimento à PCR, contendo um relatório padrão 

para coleta de dados, divido em variáveis: do paciente, do evento e de resultados, além de 

algumas informações adicionais. A criação de um relatório padrão de coleta de dados, 

permitiu uniformizar a linguagem, bem como o desenvolvimento de novas pesquisas, 

baseadas no mesmo modelo. Com a finalidade de disponibilizar o In-hospital Utstein Style 

para a realidade brasileira, este instrumento foi submetido ao processo de tradução e 

adaptação cultural, nas seguintes etapas: tradução para o português, retro-tradução para a 

língua de origem, análise por comitê de juízes para avaliação das equivalências semântica, 

idiomática, cultural e conceitual. O resultado deste processo gerou um instrumento para pré-

teste, aplicado em 20 pacientes que sofreram PCR, com a finalidade de verificar o 

comportamento do instrumento em nossa realidade. As variáveis de resultado não foram 

coletadas, pois pressupõe o acompanhamento destes pacientes ao longo do tempo. A amostra 

foi constituída por 60,0% de homens, com idade média de 63 anos ±16,17. O ritmo de PCR 

mais comum foi atividade elétrica sem pulso (65,0%), o tempo médio para desfibrilar foi de 

1,25 minutos. Assim como observado por pesquisadores internacionais, existem informações 

perdidas durante o atendimento, não registradas, prejudicando a coleta dos dados referentes a 

este momento. A análise dos dados, permite concluir que o instrumento é aplicável à realidade 

brasileira, tornando possíveis comparações com estudos internacionais, buscando melhor 

atendimento ao evento da PCR. A falta de preenchimento de alguns itens , principalmente 

aqueles referentes às variáveis do evento (coletados no momento da PCR), podem ser 

perdidos, por falta de preenchimento adequado do instrumento, por profissionais médicos e de 

enfermagem. O treinamento e incentivo para melhorar a quantidade e qualidade de registros, 

tornam possíveis, através da aplicação do Utstein Style conhecer cada atendimento feito e 



toda a assistência prestada, identificando prováveis falhas e principalmente investindo em 

qualidade de vida após o evento. 

 

DESCRITORES: Utstein Style, enfermagem em emergência, parada cardiorrespiratória 

(PCR), ressuscitação cardio-pulmonar (RCP). 

 



ABSTRACT 
 

AVANSI, PA. Translation and validation of the “In-hospital Utstein Style” into 
portuguese language. 2007. 92 f. Dissertation (Master Degree) Escola de Enfermagem, 
Universidade de São Paulo; 2007. 

 
Cardiopulmonary Arrest is a potentially lethal event in which the quality of the service 

rendered depends on agility, knowledge and the skills of all of the involved team. The 

development of the first guide identifying the significant points to be taken during the 

procedure of an in-hospital CPA appeared in 1997, with the creation of the In-Hospital 

Utstein Style by a task force of personnel specialized in attendance and research of CPA. This 

guide brings together information concerning CPA attendance and contains a standardized 

report for collecting data which is divided into the following variables: patient, event, and the 

outcome, as well as some other additional information. The creation of this standardized 

report for collecting data made it possible to standardize the language as well as to develop 

new research based on the same model. With the intended goal of making available, the In-

hospital Utstein Style for Brazilian professionals, this instrument underwent a process of 

translation and cultural adaptation in the following steps: translation into Portuguese, back-

translation into its original language and finally analysis by a committee of judges to evaluate 

semantics, idiomatic, cultural and conceptual equivalences.  The outcome of this process 

resulted in a pre-test instrument applied to 20 patients who had had CPA in order to verify the 

behavior of this instrument according to our reality. The outcome variables were not 

collected, because it involved accompanying these patients over a lengthy period of time. The 

sample consisted of 60% men, with an average age of 63 years ±16, 17. The most common 

CPA rhythm was pulseless electrical activity (65%); the defibrillation average time was 1.25 

minutes. Therefore, as verified by international researchers, there is a loss of information 

during the attendance, which is not-recorded, thus hindering the collection of data concerning 

the moment of the CPA. With the data analysis, we can conclude that the instrument is 

adaptable to the Brazilian reality, enabling further comparisons with international studies, 

therefore improving the care administered during the CPA event. The failure to complete 

some of the items principally those referencing the variables of the CPA event (that should 

have been collected at the CPA moment) could result in critical data being lost if not properly 

answered in the report done by attending medical and nursing personnel. Personnel trained 

and encouraged to improve the quantity and quality of date collection can make it possible, 

through the utilization of the Utstein Style, to better understand each attendance and 



assistance rendered, identifying possible failures and, above all, enabling further investments 

in quality of life after the arrest. 

 

DESCRIPTORS: Utstein Style, emergency nursing, cardiopulmonary arrest (CPA), 

cardiopulmonary resuscitation (CPR). 

 



1. Introdução 

 

A pesquisa na área do atendimento à parada cardíaca muito tem se desenvolvido, tanto 

no ambiente hospitalar, como no extra-hospitalar, aumentando a busca por treinamento em 

suporte avançado de vida (SAV) por médicos e enfermeiros. 

A parada cardiorrespiratória (PCR) é tida como a súbita perda de consciência, por falta 

de fluxo cerebral adequado, causada pela cessação do funcionamento cardíaco, que deixa de 

atuar como bomba.(1)  

Conseqüências irreversíveis podem acontecer em uma vítima de PCR, sendo o tempo 

fator de grande importância para os resultados. A necrose neuronal e o edema celular são 

situações possíveis, devido à falta de adequada oxigenação cerebral. (2) 

Evitar seqüelas irreversíveis, aumentar a sobrevida com qualidade, levou a criação de 

cursos de suporte básico de vida para leigos e profissionais da saúde, bem como o de suporte 

avançado de vida para médicos e enfermeiros. 

O desenvolvimento destes cursos aponta para a busca da qualidade cada vez maior no 

atendimento à PCR e no aperfeiçoamento das manobras de ressuscitação cardiopulmonar 

(RCP).  

A utilização das recomendações e guias internacionais, por profissionais da área 

hospitalar, treinados em cursos de aperfeiçoamento, leva a uma RCP de alta qualidade. (3) 

Ao mesmo tempo, sabe-se que o monitoramento dos esforços de ressuscitação e o 

feedback para o profissional, aumentam as chances de uma assistência qualificada e em 

consonância com as pesquisas mundiais. (3) 



Para as equipes de ressuscitação, tão fundamental quanto obter sucesso no 

atendimento à PCR, é fazer com que o indivíduo alcance sobrevida com qualidade após o 

evento. (4) 

A associação entre menor tempo de PCR e aumento de sobrevida, já foi 

demonstrada,bem como, a maior freqüência de alta hospitalar, observada em atendimentos 

com menor intervalo de tempo para início das manobras de ressuscitação. (5,6) 

A situação de PCR é um evento potencialmente reversível, se as intervenções 

adequadas se derem em tempo hábil.  A sobrevivência e a qualidade de vida após a 

ressuscitação dependem de um rápido atendimento, desfibrilação precoce e instalação de 

medidas de suporte avançado de vida. (7) 

A introdução do conceito da cadeia de sobrevivência reforça a importância do tempo 

no atendimento à PCR. (8) 

 Composta por 4 fases: acesso rápido, instalação rápida de suporte básico de vida, 

rápida desfibrilação, e rápida instalação de suporte avançado de vida, instiga leigos e 

profissionais da saúde à busca pela agilidade no atendimento e no desenvolvimento futuro de 

práticas de pesquisa em PCR. (8) 

Para tanto, investe-se em pesquisas e atualizações, tanto para profissionais de saúde do 

atendimento pré-hospitalar, quanto do atendimento hospitalar, assim como para o leigo, por 

meio de programas de uso de desfibrilador externo automático e ensino de manobras de 

suporte básico de vida. (9) 

Assim, a RCP tem-se firmado desde a introdução da massagem cardíaca externa, em 

1960; praticada hoje dentro e fora dos hospitais, é fundamental do atendimento à PCR. (10)  

Aliado a esta prática, o protocolo que norteia o atendimento à PCR, hoje difundido 

mundialmente, é o Advanced Cardiologic Life Suport (ACLS- Suporte Avançado de Vida em 



Cardiologia), que preconiza, além das manobras de massagem cardíaca externa, a 

identificação do ritmo cardíaco da parada, desfibrilação precoce quando indicada, instalação 

de suporte ventilatório com intubação oro-traqueal (IOT) e o uso de fármacos vaso-ativos para 

a obtenção do retorno da circulação espontânea (ROSC- Return of Spontaneous Circulation). 

(11) 

As recentes atualizações no atendimento à PCR, publicadas em 2005, foram baseadas 

em revisão ampla de literatura, feita pela Aliança Internacional de Comitês de Ressuscitação, 

envolvendo 380 especialistas em ressuscitação de todo o mundo. (9) 

O documento ressalta a grande importância das compressões torácicas externas, e do 

sucesso da desfibrilação em ritmos de parada cardíaca por fibrilação ventricular (FV) e 

taquicardia ventricular (TV). (9) 

Sabe-se que a RCP não é apenas uma habilidade, mas uma série sistematizada de 

avaliações e intervenções, agregando tempo e agilidade. (12) 

As manobras de RCP devem começar assim que a vítima entra em colapso tornando-

se, desta forma, a diferença para o sucesso da ressuscitação. (8) 

Em casos de desfibrilação, em PCR por ritmos chocáveis (fibrilação/taquicardia 

ventricular), as manobras de RCP são extremamente importantes, tanto antes, quanto após o 

choque.(12) 

 Quanto maior o tempo de parada, mais se agrava a fisiopatologia da isquemia, 

distinguindo então três fases da ressuscitação. A primeira é a fase elétrica, na qual se destaca a 

importância da desfibrilação e se estende até por volta de 4 minutos após inicio da PCR. (13) 

A segunda fase, chamada de circulatória, se estende de 4 minutos, a até cerca de 10 

minutos de parada, onde se destaca a importância das manobras de RCP, oferecendo fluxo 

sanguíneo adequado. (13) 



A terceira e última fase descrita é a metabólica, que se estende a partir de cerca do 

décimo minuto da PCR. Nesta fase começam a surgir substâncias tóxicas e danos celulares e 

teciduais. (13) 

O que as autoridades no atendimento à PCR ressaltam como importante, é que a RCP 

de alta qualidade, é aquela realizada adequadamente, sendo capaz de salvar vidas. (9) 

Desta forma, a melhor efetividade no atendimento, também se relaciona com a melhor 

terapia para cada período crítico. 

Evidente então, que estudar os efeitos que se tem atingido, ao longo do tempo, com 

cada atualização e nova descoberta nas pesquisas em PCR, se faz necessário, uma vez que 

fornece subsídios para mudanças em condutas de atendimento. 

Avaliar a qualidade da assistência prestada tornou-se necessidade internacional, 

fazendo com que especialistas não se preocupassem somente com a prática clínica do 

atendimento à PCR, mas também com os efeitos desta prática na sobrevida de indivíduos que 

sofreram uma PCR. 

Fazia-se necessário, conhecer mais individualmente cada caso de PCR, medir os 

intervalos de tempo e concluir a qualidade e o sucesso de cada atendimento, pois, todas as 

vítimas de PCR têm direito de receber uma RCP de alta qualidade. (9) 

 

1.1 Utstein Style 

 

Verificar a efetividade destes esforços no atendimento à PCR encontrava dificuldades 

por não haver padronização dos elementos relevantes a serem considerados durante o 



atendimento, que pudessem assim, permitir comparação de resultados intra-hospitalar e entre 

serviços de saúde distintos. (14) 

Para resolver esta questão e possibilitar uma avaliação efetiva das técnicas de 

ressuscitação cardiopulmonar e viabilizar estudos inter e intra-hospitalar, uma força tarefa 

composta por comitês de ressuscitação desenvolveu um guia que discorre sobre elementos 

essenciais, e desejáveis, a serem observados no atendimento à PCR, e à RCP intra-hospitalar, 

o “In-Hospital Utstein Style” (Utstein Style Intra-hospitalar). (15) 

Um primeiro guia que possibilitava verificar a qualidade do atendimento à PCR foi 

elaborado para o atendimento à PCR extra-hospitalar, chamado Utstein Style, que recebeu 

este nome devido ao fato de sua elaboração ter se dado na Abadia de Utstein, na Noruega. 

Este guia norteia elementos essenciais para o atendimento. (16) 

O desenvolvimento deste guia permitiu que se padronizasse a pesquisa na área de 

atendimento à PCR no ambiente extra-hospitalar, definindo conceitos essenciais a serem 

avaliados em qualquer situação. 

 Desde então, estudos internacionais têm demonstrado que o uso do guia é efetivo em 

pesquisa na área extra-hospitalar, assim como, para discussões e comparações destes 

resultados com outros relatos em todo o mundo.  (17-19)  

Desta forma, em 1995, em um novo Simpósio em Utstein desenvolveu-se o 

instrumento para análise intra-hospitalar. O Comitê era composto pelo Conselho Executivo do 

Comitê Europeu de Ressuscitação, Comitê de Emergência Cardíaca da Associação Americana 

do Coração, Comitê Executivo do Coração e Ataque Cardíaco do Canadá, Conselho 

Australiano de Ressuscitação, Conselho de Ressuscitação da África do Sul e ainda vários 

outros revisores independentes.(15) 



Esta reunião de especialistas fez uma revisão de estudos em PCR, bem como o 

consenso que levou ao Ustein Style extra-hospitalar, para chegar ao guia e ao desenho de 

instrumento, que compõe o Utstein Style em sua versão para uso intra-hospitalar.(15) 

Publicado em 1997 o In-Hospital Utstein Style permite, por meio da padronização de 

informações que são relevantes no atendimento à PCR, a comparação de resultados inter e 

intra-hospitalar assim como a melhoria na assistência. (15) 

Os elementos descritos pelo In-Hospital Utstein Style estão divididos em essenciais e 

desejáveis, e distribuídos em blocos de variáveis relacionadas: ao hospital, relacionadas ao 

paciente, relacionadas à PCR e relacionadas ainda aos resultados obtidos após o atendimento. 

Estes blocos correspondem às chamadas quatro categorias maiores para documentação em 

ressuscitação intra-hospitalar. (15) 

Cada um destes blocos de variáveis, agrega, desta forma, os dados considerados 

essenciais a serem coletados durante o atendimento à PCR, discriminados em um relatório 

padrão para coleta de dados. 

Este relatório padrão é utilizado para registro individual de PCR e, seu correto 

preenchimento permite analisar cada passo da assistência prestada (ANEXO 1). 

Composto em primeira parte pelas variáveis do paciente, o relatório permite coletar 

dados referentes ao indivíduo que sofreu a parada, como sexo, idade, local do hospital, 

intervenções de suporte avançado de vida que estavam instaladas antes do evento. 

O bloco seguinte refere-se às variáveis do momento do evento, como a causa imediata 

que levou à PCR, todos os esforços de ressuscitação aplicados, ritmo inicial de parada e 

retorno de circulação espontânea. 

O guia ressalta que as importantes variáveis a serem relatadas neste bloco são ritmo 

cardíaco, intervenções aplicadas, tempos no evento e intervalos de tempo no evento. 



Foram destacados, portanto, pelo guia, quatro intervalos de tempo considerados 

críticos durante o atendimento:  

- colapso para o início da RCP 

- colapso para a primeira desfibrilação  

- colapso para manobras avançadas em vias aéreas 

- colapso para a administração do primeiro fármaco de ressuscitação. 

Há ainda, os chamados eventos e intervalos gold standard a serem relatados para todas 

as PCR, que devem ser usados para comparações intra e extra-hospitalares, a saber: 

-emergência reconhecida 

- inicio da RCP 

- primeiro choque de desfibrilação 

- IOT 

- primeira adrenalina endovenosa. 

Através do relato destes intervalos e variáveis se faz possível averiguar a agilidade e 

eficiência no atendimento, com vistas ainda, a comparações dentro de um mesmo hospital, 

dentro do país ou entre países. 

O bloco que se segue, agrega as variáveis dos resultados que são atingidos pelo 

indivíduo após a ressuscitação, dentre as quais estão óbito ou alta hospitalar. 

Para os que recebem a alta hospitalar, o seguimento: vivo após seis meses, vivo após 

um ano; bem como o status neurológico destes indivíduos, que são acompanhados ao longo 

do tempo. 



O status neurológico é avaliado no momento da alta através da Escala de Coma de 

Glasgow e da Escala de Categoria de Performance Cerebral (CPC). A CPC é utilizada ainda 

para avaliar o status neurológico após seis meses e um ano da PCR (Anexo 2). 

A CPC avalia em cinco categorias a performance cerebral: boa, incapacidade 

moderada, incapacidade severa, comatoso e morte encefálica. Tem sido usada, inclusive no 

Brasil, para avaliar função neurológica em indivíduos após PCR. (2,4,5) 

A parte final do relatório padrão é composta por um bloco de informações adicionais, 

que agregam as informações referentes às medicações utilizadas durante o atendimento, 

quantidade de choques, ritmos de parada, intervalos de tempo, ou seja, uma detalhada 

descrição do momento do atendimento. 

As informações referentes às variáveis do hospital não estão contempladas no relatório 

padrão. Desta forma o guia propõe um cheklist de informações, porém, estas variáveis não são 

consideradas essenciais, aguardando definições futuras, por meio de pesquisas, uma vez que o 

cenário em que acontece a PCR, influencia os resultados obtidos, e não pode ser esquecido.(15) 

Para a compilação dos dados individuais de PCR, em um único modelo, afim de 

verificar informações obtidas em grande número de atendimentos, o guia traz um molde para 

o agrupamento dos dados obtidos em diversos atendimentos à PCR, de uma determinada 

instituição ou localidade. O molde, disponível no guia, refere-se à forma como devem ser 

agrupadas as informações de um grande número de atendimentos. 

Existem por fim, elementos que o guia considera desejáveis, a serem investigados no 

atendimento a uma PCR, que podem ser coletados pelo pesquisador, à parte do relatório 

padrão: eventos cardiopulmonares prévios do paciente, razões para a admissão do paciente no 

hospital, capacidade funcional prévia ao evento, condições de comorbidade e status clínico do 

paciente após o evento. 



A leitura do guia e de pesquisas científicas, que têm utilizado o modelo Utstein Style, 

não deixa dúvidas de que sua utilização trouxe ganhos à padronização de linguagem no 

atendimento à PCR, da mesma forma que normatiza elementos relevantes da assistência. 

Desde então, estudos internacionais têm usado o modelo Utstein Style intra-hospitalar para 

avaliação da qualidade do atendimento à PCR. 

Através do uso do Utstein Style intra-hospitalar para coleta de dados, já se tem 

quantificado número de pacientes que conseguiram atingir alta hospitalar pós PCR. Estes 

estudos internacionais têm, com as recomendações do instrumento, avaliado limitações 

funcionais e status neurológico na alta destes indivíduos, bem como, acompanhamento ao 

longo do tempo. (20) 

O uso do instrumento trouxe estudos que permitem analisar e comparar o número de 

pacientes atendidos em PCR que conseguiram atingir o retorno de circulação espontânea, 

sustentada ou não, trazendo inúmeras possibilidades de discussões sobre qualidade de 

atendimento, estado do paciente pré e pós PCR.(21-23) 

Possibilita, de forma sistematizada, conhecer os ritmos de parada cardíaca mais 

comumente encontrados na clientela de um determinado serviço hospitalar; o que tem 

suscitado discussões sobre atualizações e treinamentos das equipes de médicos e enfermeiros 

hospitalares para o melhor preparo no atendimento deste tipo situação crítica.(24,25) 

Em 2002 a força tarefa responsável pela criação do Utstein Style reuniu-se na 

Austrália com objetivo de rever o guia tendo a finalidade de diminuir a complexidade na 

coleta de dados.(26) 

Publicado em 2004, a atualização desenvolvida pela força tarefa, traz um instrumento 

simplificado, que contém os dados considerados essenciais para coleta, normatiza 

terminologias para extra e intra-hospitalar, tanto para adulto quanto para crianças, sugerindo 



uma utilização que agrupa informações do instrumento para o extra, bem como para o intra-

hospitalar.(26) 

No presente estudo, optou-se por realizar a tradução e validação do Utstein Style intra-

hospitalar e não a versão simplificada, pois se trata de um instrumento mais complexo e 

dirigido para uso exclusivo hospitalar.  

Isto permite a análise de número maior de variáveis, bem como a comparação com 

vários estudos internacionais que já usam esta mesma versão, tema deste trabalho, para 

agrupamento e análise de dados em PCR. (21-25,27) 

Espera-se que a aplicação do instrumento Utstein Style na realidade brasileira traga 

contribuições no que se refere ao panorama do atendimento à PCR no ambiente hospitalar e 

aos resultados obtidos tanto a curto quanto a longo prazo. 

 

1.2 Tradução e Adaptação do Instrumento 

 

Por se tratar de instrumento criado e testado em outro idioma e em outra cultura, faz-se 

necessária a tradução para a língua portuguesa dos termos propostos no instrumento, assim 

como verificar a possibilidade da coleta destas variáveis em nossa realidade. 

Em razão disto a proposta deste estudo é realizar a tradução e adaptação do Utstein 

Style Intra-hospitalar para a língua portuguesa, bem como verificar sua aplicabilidade em 

nossa realidade. 

 Com o desenvolvimento de métodos de tradução e adaptação cultural, é plenamente 

possível, que um instrumento desenvolvido em um determinado idioma e cultura, possa 

também ser usado, após tradução e adaptação, em outro contexto cultural e desta forma, 



disponibilizar para a realidade brasileira, um instrumento de uso internacional para a aferição 

da qualidade do serviço prestado, possibilitando realizar estudos e comparar resultados com 

os da literatura internacional. (28-30) 

 A aplicação do Utstein Style em nossa realidade, permite a percepção real da 

qualidade dos esforços monitorando resultados. 



2. Objetivos 

 

● Traduzir e adaptar o “In-Hospital Utstein Style” para a língua portuguesa. 

 

● Realizar pré-teste do instrumento no atendimento hospitalar  

 

● Validar o instrumento. 



3. Material e Método 

 

3.1. Tipo de estudo 

 

 Este estudo é classificado como pesquisa metodológica quantitativa, pois trata da 

elaboração e avaliação dos processos de construção de instrumentos de medida. Estes 

instrumentos, ao final do processo, devem mostrar-se confiáveis para coleta de dados a que se 

destinam (31).  

 Quando se tratar de instrumento desenvolvido em outra língua, país e cultura são 

necessários sua tradução e adaptação para novo idioma e realidade cultural. Este tipo de 

processo garante que fenômenos similares possam ser avaliados em diferentes culturas (28). 

O processo de tradução e adaptação de instrumentos desenvolvidos em outros idiomas 

possibilita economia de tempo e recursos financeiros no que diz respeito ao processo de 

desenvolvimento de novo instrumento. (28) 

Outra vantagem interessante a ser considerada, deve-se ao fato de que, através da 

tradução e adaptação de instrumento já existente, permite-se a comparação de resultados entre 

diferentes países. 
(28,29) 

 

3.2. Diretrizes metodológicas 

 

 A primeira providência foi solicitar, formalmente à American Heart Association 

(AHA), autorização para utilizar o instrumento que, por ter sido publicado no periódico 

Circulation, tinha os direitos autorais reservados pela editora Lippincott Williams & Wilkins, 

nos Estados Unidos. Após enviar correspondência explicando o motivo da solicitação, bem 



como os objetivos do estudo, a editora consentiu na utilização do instrumento e encaminhou a 

autorização solicitada (Anexo 3). 

Para desenvolver este estudo, e de acordo com a literatura, algumas etapas serão 

respeitadas, afim de utilizar metodologia reconhecida e adotada nos processos de tradução e 

validação em pesquisas metodológicas. (28,32) 

 O processo de tradução e adaptação transcultural do “In-hospital Utstein Style”, 

pautou-se nas determinações metodológicas recomendadas por Guillemin e revisadas em 

2002. (28,32) 

 Esta revisão propõe estágios, que se seguem: 

 

1. Tradução inicial do instrumento para língua alvo por dois tradutores, sendo um 

informado e outro não informado dos objetivos da pesquisa. 

2. Realizar a síntese das duas traduções, resolvendo possíveis discrepâncias, 

discutindo com os tradutores. 

3. Back-translation, ou seja, realizar a tradução de volta para a língua de origem. Este 

estágio seria realizado por outros tradutores, sem consulta à versão original. Esta etapa 

testa a acurácia da versão final traduzida. Os tradutores devem ter a língua original do 

instrumento como a língua mãe, bem como, não serem informados dos objetivos do 

estudo e não possuírem conhecimento médico. A partir destas retro-traduções, chega-

se a uma única versão a ser comparada com o instrumento original. 

4. Um comitê de especialista (juízes), faz a avaliação final das versões produzidas e 

elabora uma versão consolidada e pronta para o pré-teste. Este comitê deverá ser 

composto por indivíduos que conheçam a metodologia do estudo ou tenham 

experiência na área de interesse do instrumento, ou ambos. 



Este comitê de juízes é responsável por avaliar a equivalência entre a versão final 

traduzida e versão original do instrumento; equivalência esta que deverá ser alcançada em 

quatro áreas: semântica, idiomática, cultural e conceitual. (28). 

A equivalência semântica diz respeito ao vocabulário e à gramática. A equivalência 

idiomática refere-se à correta tradução de coloquialismos e expressões idiomáticas; a cultural 

busca similaridade entre a cultura em que foi desenvolvido o instrumento e a cultura-alvo. Por 

fim, a equivalência conceitual trata de palavras e conceitos que possam ter diferentes 

significados em diferentes culturas..(32-36) 

5. Pré-teste, no qual acontece uma primeira aplicação do instrumento, estágio final da 

etapa de adaptação. Este estágio avalia as respostas obtidas, explora o significado 

dos itens. 

 

3.3 Instrumento “In-hospital Utstein Style” 

 

 O Utstein Style Intra-hospitalar é um guia de recomendações para a coleta de dados 

considerados importantes para a análise do atendimento à PCR de um indivíduo ou de um 

grupo de indivíduos. 

 Para compilar as informações essenciais, o guia traz um relatório padrão, um 

formulário a ser aplicado a cada atendimento de PCR. Este formulário agrega dados sobre o 

paciente, o evento PCR, os resultados do atendimento ao evento e ainda informações 

adicionais acerca da equipe que atendeu à PCR, medicamentos utilizados, doses, ritmos de 

parada e tempo de cada item. 

Este formulário padrão para a coleta de dados, que concentra as informações 

essenciais recomendadas no guia, será objeto de tradução e adaptação cultural (Anexo 1). 

Trata-se de um instrumento objetivo de coleta de informações acerca do atendimento à PCR 



no momento em que esta acontece, assim como, outras informações obtidas no prontuário 

médico do indivíduo. 

 O Utstein Style não é composto por escores de pontuação, é instrumento focado em 

relatar o momento do atendimento à PCR, associado às condições clínicas do paciente, e 

propondo ainda, o seguimento destes indivíduos até um ano após o evento da PCR, fechando 

um período completo de acompanhamento. 

 Todas estas informações se concentram neste relatório padrão. 

 Estas características imprimem ao instrumento uma linguagem bastante técnica, para 

ser usado por profissionais da área de saúde. 

 

3.4 Percurso metodológico 

 

 O desenvolvimento da pesquisa deu-se nas seguintes etapas: 

I- tradução do instrumento para o português 

II- retro-tradução para o inglês  

III- análise por comitê de juízes (análise de equivalências) 

IV- pré-teste do instrumento 

 

3.5 Tradução do instrumento 

 

A tradução de um instrumento para a língua alvo deve dar especial atenção às questões 

relacionadas às formas verbais e expressões coloquiais, enfatizando a tradução conceitual e 

não literária (37,38). 



Desta forma, pode-se chegar à versão na língua alvo, sem ferir o instrumento original, 

tendo-se assim uma versão que mantenha o mesmo significado para palavras e conceitos da 

original (39,40). 

Para a primeira tradução escolheu-se uma professora de inglês, nativa, habituada a 

fazer tradução, para o inglês, de textos da área da saúde. 

A segunda tradução foi realizada por uma enfermeira nascida nos EUA, residindo no 

Brasil, com graduação em enfermagem neste país. 

As duas versões foram compatibilizadas pela pesquisadora, como fizeram outras 

autoras na área de pesquisa metodológica e as dúvidas esclarecidas diretamente com as 

tradutoras de cada versão. (33-35,41) 

Após esta etapa deu-se origem a versão traduzida (T1) do “In-hospital Utstein Style”. 

 

3.6 Retro-tradução ( Back-translation) 

 

 Nesta etapa a versão final traduzida deve ser submetida à versão à língua de origem do 

instrumento (32). 

 Este processo permitirá a avaliação de possíveis distorções em relação ao conteúdo do 

instrumento original, priorizando a equivalência semântica entre a primeira e a segunda 

versão (42). 

 A retro-tradução da versão T1 foi feita por um professor de inglês, norte-americano, 

residente no Brasil, não informado dos objetivos da pesquisa; com experiência na tradução de 

textos da área da saúde. 



 Deste modo obteve-se a versão T2 e as dúvidas com relação à versão ao inglês foram 

sanadas pela pesquisadora com o tradutor. 

 A versão T2 foi comparada ao instrumento original pela pesquisadora, com a 

finalidade de se observarem possíveis desvios. (28). 

 A pesquisadora realizou esta análise de compatibilidade e não encontrou grandes 

discrepâncias entre as versões. Algumas mínimas diferenças foram discutidas entre a 

pesquisadora e o tradutor, gerando assim a versão T1,2 adequada para a próxima fase. 

Após a verificação de que as versões eram compatíveis, procedeu-se à etapa seguinte 

do processo de tradução e adaptação (43). 

 

3.7 Avaliação por comitê de juízes (equivalência semântica, idiomática, cultural e 

conceitual) 

 

 Conforme aponta a literatura um comitê de juízes tem importância crucial quando se 

busca alcançar a equivalência do instrumento traduzido com o original. (28) 

Este grupo de juízes deve ser composto por pessoas que conheçam o tema estudado, 

bem como os objetivos e os conceitos discutidos, de preferência com conhecimento nas duas 

línguas. Tem por finalidade verificar a coerência entre as versões, analisando e, se necessário, 

modificando, substituindo ou excluindo termos ou expressões inadequadas.(33-36) . 

Para a escolha do grupo de juízes foram definidos alguns critérios de inclusão, dos 

quais, ao menos três deveriam ser atendidos: 

• Ser enfermeira 

• Ter experiência na área de emergência 



• Ter desenvolvido pesquisa na área de enfermagem 

• Ter conhecimento da metodologia de tradução/adaptação de instrumentos 

• Ter domínio na língua inglesa, no que diz respeito a termos técnicos da área da 

saúde. 

Foi estabelecido um número de três juizes, como fizeram outros autores em pesquisa 

de tradução e validação de instrumento. (33,34) 

Para o presente estudo, a participação no grupo foi voluntária, e aconteceu após 

contato prévio da pesquisadora.  

Entre os juizes escolhidos, dois já tinham experiência na área de tradução e adaptação 

de instrumentos, conhecedores desta metodologia; um terceiro juiz obteve a explicação 

pessoalmente sobre a temática de equivalência, direto com a pesquisadora. 

 A pesquisadora enviou, através de correio eletrônico, carta convite explicando a 

finalidade do estudo para cada juiz (Anexo 4), assim como a versão original (Anexo 1) e a 

final traduzida T 1,2 (Anexo 5), para a análise das equivalências. Ambas estavam 

acompanhadas de um instrumento para a avaliação das equivalências (Anexo 6). 

Este instrumento continha uma escala do tipo Likert, e a cada juiz solicitou-se a 

análise das equivalências ao final de cada bloco: variáveis do paciente, do evento, de 

resultado, informações adicionais, da seguinte maneira: 

-1 não equivalente 

0 indeciso 

+1 equivalente 



 Portanto o instrumento traduzido foi considerado equivalente na medida em que os 

itens receberam a concordância entre os juizes quanto à análise dos aspectos acima descritos. 

O instrumento tido como equivalente está adaptado à realidade brasileira. 

 Não houve dificuldades relatadas pelos juizes, para realizar a análise das 

equivalências, uma vez que esta pode ser considerada facilitada pela natureza de termos 

técnicos do instrumento, não focado em fenômenos de origem psico-social. (33). 

 

3.8 Pré-teste do instrumento 

 

 O pré-teste é o estágio final da etapa de adaptação de um instrumento a outra língua e 

cultura. (32) 

 Nesta fase deve-se explorar o significado dos itens, bem como respostas dadas às 

questões, tendo a possibilidade de avaliar itens perdidos ou sem resposta. (32) 

 

3.8.1 Coleta de dados 

 

 O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo (Anexo 7). 

 Para a coleta de dados do pré-teste escolheu-se hospital de referência em ensino, 

pesquisa e assistência em cardiologia na América Latina, instituição esta que trabalha 

diariamente, com a anotação em impresso próprio, dos intervalos de tempo no atendimento à 

PCR recomendados pelo “In-hospital Utstein Style”. 



 A equipe médica e de enfermagem anota estes intervalos no momento do atendimento 

à PCR, tendo recebido para tal, orientação prévia, fornecida por equipe de pesquisadores da 

própria instituição, e que realiza pesquisas na área de PCR. 

 Por esta razão esta instituição foi escolhida para se desenvolver o pré-teste, já que os 

dados referentes ao momento do atendimento à PCR, provinham de fonte confiável, por se 

tratar de equipe treinada.  

 Estas informações, do momento do atendimento à PCR, são anotadas neste impresso 

próprio, para relato de intervalos de tempo recomendados no “In-hospital Utstein Style”, 

disponível nas unidades desta instituição. Estes se encontram nos carros de parada ou posto de 

enfermagem. 

Esta ficha contém os intervalos considerados críticos pela Americam Heart 

Association (AHA – Sociedade Americana de Cardiologia), assim como contempla as 

questões relacionadas aos medicamentos usados, ritmos cardíacos durante a PCR, 

intervenções médicas e de enfermagem, que só poderiam ser anotadas por alguém no 

momento da parada. 

 A cada atendimento a enfermeira ou médico responsável anota os dados, que ficam na 

unidade até serem armazenados, posteriormente, em bando de dados próprio da instituição. 

 A pesquisadora teve acesso a estes dados, após contato com pesquisadora gerente na 

instituição, responsável por orientar a equipe médica e de enfermagem em questão, catalogar 

as informações, na condução de pesquisa clínica na área de atendimento à PCR. 

 Esta responsável, após conhecer os objetivos do presente estudo, autorizou o uso dos 

dados. Houve interesse em conhecer as dificuldades de anotação pela equipe de saúde, quanto 

se está familiarizado com a importância de catalogar intervalos de atendimento em PCR, bem 

como a qualidade destas anotações (Anexo 8). 



 A pesquisa fonte, da qual os dados para o pré-teste foram retirados, obteve aprovação 

em Comitê de Ética e Comissão Científica da referida instituição (Anexo 8). 

 Tratou-se de coleta de dados prospectiva, correspondente aos meses de abril e maio de 

2005, com pacientes em atendimento em diversas áreas do hospital: em unidades de terapia 

intensiva (UTI) clínica, coronariana, cirúrgica de pós - operatório cardíaco imediato e pós - 

operatório cardíaco tardio, pronto socorro e unidade de hemodinâmica. 

 Estas unidades foram escolhidas por se tratarem de unidades de atendimento a 

pacientes críticos, com maior chance de se encontrarem indivíduos em situação de PCR. 

 Para o objetivo de adaptação, o instrumento foi aplicado até a fase do pré-teste. Por 

tratar-se, o de relatório padrão, de um instrumento que faz o acompanhamento dos pacientes 

até um ano após o evento PCR, não seria possível sua aplicação completa no programa de 

mestrado; bem como o presente estudo se destina à tradução e adaptação do instrumento para 

a língua portuguesa, ficando sua aplicação para estudo futuro.   

 Após as etapas de tradução, adaptação e pré-teste do instrumento, este se encontra 

validado para uso em nossa realidade, na medida em que se mostra capaz de agregar as 

informações a que se propõe, com o menor número de erros possíveis.(28) 

 

3.8.2 Análise dos dados 

 

 Foi respeitada a concordância entre a maioria dos juízes para que um item fosse 

retirado do instrumento, em sua versão adaptada à língua portuguesa. As sugestões para 

alterações de palavras ou expressões, do ponto de vista de equivalência semântica, idiomática, 

cultural ou de conceito, foram analisadas pela pesquisadora caso a caso. 



 Palavras ou expressões tidas como não equivalentes por juizes, foram também 

analisadas pela pesquisadora e as alterações necessárias à adaptação realizadas. 

 Após orientação estatística, foi realizada análise descritiva dos dados. 

 Foi desenvolvido banco de dados no Programa Excel XP para as informações 

referentes aos pacientes. 

 Foi realizada a caracterização da população em freqüência de sexo e idade, bem como 

observados detalhes do atendimento à PCR. 

 Outro banco de dados foi gerado com o objetivo de estudar, através de porcentagens, a 

quantidade de itens sem resposta do instrumento em cada bloco do relatório padrão. 



4. Resultados 

 

4.1 Análise por comitê de juizes 

 

 Para análise das equivalências e sugestões de alteração, os juizes foram definidos como A, 

B e C, de forma aleatória. 

 A análise das alterações sugeridas por cada juiz foi realizada priorizando os itens dados 

como não equivalentes em cada um dos quatro blocos, bem como, verificando sugestões de 

alterações de expressões e palavras, mesmo que consideradas equivalentes. 

 Por tratar-se de instrumento objetivo, com palavras e expressões de caráter técnico, a 

pesquisadora optou por realizar a avaliação das análises de equivalência de cada juiz de forma 

individual, no tocante a sugestões de alterações de palavras ou expressões, com a finalidade de 

absorver mais familiaridade possível com a linguagem diária dos profissionais. 

 Apenas um juiz (C), observou não equivalências em itens distribuídos entre os blocos de 

variáveis, totalizando número de 13. Cada uma destas não equivalências foi detalhada a seguir. 

 Outros dois juizes consideraram todos os blocos equivalentes, e optaram por caracterizar 

as alterações que consideravam necessárias como sugestões de adequação de linguagem, para 

equivalência idiomática e cultural.  

 O primeiro bloco, das variáveis do paciente, teve no item 4 checar todas as que se 

aplicam não equivalência para o juiz C, sugerindo troca para marque as realizadas. 

 Ainda neste primeiro bloco, dois juizes B e C, consideraram apesar de equivalente, a 

necessidade de ajustar para a realidade brasileira termos mais comuns, substituindo-se então: 

paciente externo para ambulatório; diagnóstico e intervenção para unidade de diagnóstico e 

intervenção e cuidados gerais para unidade de cuidados gerais. 



 O índice de prognóstico após ressuscitação, índice de classificação de gravidade de 

pacientes, foi retirado. A maioria dos juízes considerou esta informação incompatível com a área 

em que estava alocada no instrumento original: local da PCR. 

 Observa-se também que, para a avaliação do paciente após a PCR, o próprio instrumento 

sugere outras escalas, no bloco de variáveis de resultado. 

 O quadro 1 mostra de forma detalhada as sugestões de alterações feitas pelos juizes, bem 

como, itens tidos como não equivalentes. 

  

Quadro 1: Alterações sugeridas pelos juízes para o bloco de variáveis do paciente. São Paulo, 

2007. 

 

ITEM VERSÃO T1,2 EQUIVALÊNCIA JUIZ ALTERAÇÃO 

SUGERIDA 

 

2 

 

Diagnóstico e 

intervenção 

 

1 

 

B / C 

 

Unidade de diagnóstico 

e intervenção 

 

2 

 

Escore prognóstico 

após ressuscitação 

 

-1 (juiz C) 

 

B / C 

 

RETIRAR 

 

2 

 

Cuidados gerais 

 

1 

 

B / C 

Unidade de cuidados 

gerais/ área de 

internação 

 

2 

 

Paciente externo 

 

1 

 

C 

 

Ambulatório 

 

4 

 

Checar todas as que 

se aplicam 

 

-1 (juiz C) 

 

C 

 

Marque as realizadas 

 



O bloco seguinte, as variáveis do evento, teve maior número de não equivalências pelo 

juiz C: marque apenas uma opção, ao invés de marcar um, no item 5. 

Para o item que descreve causa metabólica, acrescentou-se a palavra alteração antes, 

obtendo-se: alteração metabólica. 

Ainda no item 5, o juiz C observou que, seria correta a seguinte seqüência de eventos: 

isquemia ou infarto agudo do miocárdio, e não infarto do miocárdio ou isquemia. 

 No item 6 marque todas as intervenções realizadas, ao invés de checar todos os 

usados. Ainda no item 6, dois juizes (B e C) observaram que o termo fútil deveria ser 

substituído por injustificável ou inviável, sendo que se optou pelo primeiro. 

 Neste bloco ainda houve sugestões de alterações para abertura de vias aéreas no item 

6, ao invés de via aérea apenas, e pulso presente no item 7, ao invés de unicamente a palavra 

pulso, pelo juiz C. 

 A expressão não houve tentativa de ressuscitação foi tida como não equivalente pelo 

juiz C, e destacada pelo juiz B, como possível de ser confundida com fútil. Assim, aceitou-se 

a alteração proposta pelo juiz C: disposição de não ressuscitação, com uso da sigla DNR. 

 O enunciado do item 9, recebeu a sugestão de mudança para: horários destacados 

serão utilizados para calcular os intervalos da Cadeia de Sobrevivência hospitalar segundo 

AHA e ERC, pelo juiz C, facilitando o entendimento do enunciado. 

 Ainda no item 9 receberam não equivalência, pelo mesmo juiz acima, colapso/inicio 

com sugestão de alteração para inicio/colapso; e houve também não equivalência na 

expressão equipe de RCP acionada com mudança para acionada equipe de RCP. 

 Houve a sugestão, pelo juiz C, de adotar a palavra retorno antes da expressão 

circulação espontânea – RCE, bem como adotar o termo insustentável ao invés de RCE não 

sustentada. 



 Este bloco de variáveis recebeu, portanto, maior número de sugestões de alteração 

para palavras e expressões, bem como o maior número de itens não equivalentes. 

 As alterações foram consideradas pertinentes e as mudanças realizadas pela autora. 

O quadro 2 mostra todas as sugestões de alterações e não equivalências, identificadas 

pelos juizes, comparando a versão primeira do instrumento. 

Quadro 2: Alterações sugeridas pelos juízes para o bloco de variáveis do evento. São Paulo, 

2007. 

ITEM VERSÃO T1,2 EQUIVALÊNCIA JUIZ ALTERAÇÃO 

SUGERIDA 

5 Marcar um -1 C Marque apenas uma 

opção 

5 Metabólica 1 C Alteração metabólica 

 

5 Infarto do miocárdio 

ou isquemia 

1 C Isquemia ou infarto do 

miocárdio 

6 Checar todos os 

usados 

-1 C Marque todas as 

intervenções realizadas 

6 Vias aéreas -1 C Abertura de vias aéreas 

6 Checar um -1 C Marque apenas uma 

opção 

6 Considerado fútil -1 (juiz C) B / C Inviável / injustificável 

6 Não houve tentativa 

de ressuscitação 

-1 (juiz C) B / C DNR: disposição de não 

ressuscitação 

7 Pulso 1 C Pulso presente 

9 Horários sombreados 

são necessários... 

1 C Horários destacados 

serão utilizados... 

9 Colapso / início -1 C Início / colapso 

9 Equipe de RCP 

acionada 

-1 C Acionada equipe de 

RCP 

9 Circulação 

espontânea – RCE 

1 C Retorno da circulação 

espontânea – RCE 

9 RCE não sustentada 1 C Insustentável por 



 Para o bloco de variáveis do resultado, dois juizes (B e C) sugeriram que fosse 

mencionado apenas Glasgow em troca da sigla ECG. 

 O mesmo juiz C considerou não equivalente a expressão hora em que despertou 

sugerindo a troca para hora da reanimação no item 10, bem como morte no hospital para 

morte hospitalar no item 11. 

 Sugeriu ainda usar-se coronariopatia e não doença da artéria coronária e necropsia 

no lugar de autopsia, para os itens 14 e 16, respectivamente. Para o item 19 fez a sugestão de 

alterar a palavra comentário para anotações. 

 O juiz A pontuou que o uso da escala neurológica CPC poderia ser pouco comum na 

realidade brasileira, devendo ser reavaliada a sua permanência no instrumento. 

 Para o juiz C, o assistente clínico, no item 17, representaria outro profissional da área 

da saúde, apontando o biomédico. 

 Esta sugestão de alteração não foi aceita, pois este assistente clínico poderia 

representar outro médico envolvido no atendimento direto ao evento. 

 O quadro 3 ilustra as alterações sugeridas para o bloco de variáveis do resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 3: Alterações sugeridas pelos juízes para o bloco de variáveis do resultado e 

informações adicionais. São Paulo, 2007. 

ITEM VERSÃO T1,2 EQUIVALÊNCIA JUIZ ALTERAÇÃO 

SUGERIDA 

10 Hora em que 

despertou 

-1 C Hora da reanimação 

11 Checar um 1 C Marque apenas uma 

opção 

11 ECG -1 (juiz C) B / C Glasgow 

11 Morte no hospital -1 C Morte hospitalar 

11 CPC 1 A Sugerido avaliar 

permanência 

14 Doença da artéria 

coronária 

1 C Coronariopatia 

15 CID 1 C CID – código 

16 Autópsia 1 C Necropsia 

17 Assistente clínico 1 C Biomédico 

19 Comentários 1 C Anotações 

 

Todas as sugestões e não equivalências foram revistas pela pesquisadora, originando 

desta forma o instrumento final (Anexo 9). 

  

 

 

 

 

 



4.2 Pré-teste do instrumento 

    

 O pré-teste ocorreu através da aplicação do instrumento em sua forma final, a 

pacientes vítimas de PCR em uma instituição de ensino, pesquisa e assistência especializada 

em cardiologia, após aprovação pelo Comitê de Ética da Escola de Enfermagem da USP e 

autorização do responsável na instituição fonte dos dados. 

 Segundo as recomendações do guia, fonte do instrumento, as variáveis do paciente 

devem ser colhidas de forma retrospectiva, no prontuário médico. As variáveis do evento, no 

momento da PCR, e as variáveis de resultado, colhidas através do acompanhamento dos 

pacientes ao longo do tempo. 

 Para as variáveis que devem ser colhidas no momento em que a PCR acontece, usou-

se ficha própria da instituição, que contém todos os intervalos de tempo e informações 

recomendadas no Guia Utstein Style hospitalar. Esta ficha permite anotar intervalos de tempo 

entre a identificação da PCR, chegada da equipe, medidas de suporte avançado de vida. 

Também prevê informações de ritmo de PCR, se houve ou não desfibrilação, medicamentos 

usados no atendimento.  

 Traz também as informações sobre causa imediata da PCR e se o paciente atingiu o 

retorno à circulação espontânea (RCE). 

 Estas variáveis, que só podem se colhidas no momento em que a PCR acontece, são de 

especial interesse, uma vez que traduzem a realidade do atendimento, sua dinâmica temporal e 

ainda o preparo das equipes para a coleta deste tipo de informação. 

 As variáveis de resultado não foram coletadas para o pré-teste, uma vez que 

pressupõem acompanhamento destes pacientes ao longo de intervalos determinados de tempo, 

o que não seria possível, devido aos prazos do Programa de Mestrado, uma limitação deste 

estudo. 



As informações adicionais não foram preenchidas durante o pré-teste, são informações 

detalhadas do atendimento, que enriquecem a análise posterior do atendimento prestado. 

Colhidas no momento em que a PCR acontece, são estes dados, de grande importância para 

pesquisas de aplicação do instrumento. 

Para os cálculos de médias e porcentagens foi utilizado programa Excel para 

Windows. 

 

4.2.1 População de estudo 

 

 Os pacientes, vítimas de PCR, foram selecionados em dois meses de 2005: abril e 

maio, escolhidos de forma aleatória. O número total para a amostra foi definido, como o 

número total de pacientes vítimas de PCR, sobre os quais se conseguisse o registro destes 

eventos, nos locais de coleta de dados. 

 Para o presente estudo, formam selecionadas unidades de internação que atendessem a 

pacientes adultos, excluídas a pediatria, UTI pediátrica e neonatal. 

Estes indivíduos deveriam ter sofrido PCR com alguma tentativa de ressuscitação: 

compressão torácica, desfibrilação e,ou acesso à via aérea.  

Para a finalidade de teste do instrumento, o mesmo foi preenchido com dados de um 

único evento por individuo, até que este atingisse o retorno de circulação espontânea (RCE) 

ou o óbito. 

 Foi excluído do estudo paciente encontrado morto, ou cuja tentativa de ressuscitação 

não fosse realizada, por decisão da equipe médica, ou da família. Estas situações, apesar de 

previstas no instrumento, não permitiriam o teste de preenchimento dos demais itens de cada 

bloco. 



 O número atingido de pacientes no período foi de 20 indivíduos vítimas de PCR, dos 

quais 12 (60,0%) homens e 8 (40,0%) mulheres, com média de idade em anos de 63 ± 16,17.  

 Todos os pacientes estavam alocados em unidades para pacientes críticos. Estas foram 

escolhidas, uma vez que, nestas unidades acontece maior número de eventos de PCR. 

 Três pacientes sofreram a PCR em unidade de cardiologia intervencionista, durante 

exame de cineangiocoronariografia. 

 Estes pacientes não foram excluídos, uma vez que foi possível aplicar o instrumento a 

cada um dos três atendimentos. Estes mesmos pacientes eram oriundos de unidades de 

cuidados críticos da referida instituição. 

 Foram excluídos pacientes admitidos no serviço de emergência em parada 

cardiorrespiratória, trazidos por ambulância/resgate ou familiares. 

 O número de pacientes distribuídos de acordo com as unidades de 

internação/intervenção em que sofreram a PCR foi de 7 pacientes na unidade coronariana - 

UCO (35,0%), 6 pacientes no pronto socorro – PS (30,0%), 5 pacientes na unidade de terapia 

intensiva – UTI (25,0%) e 2 pacientes na hemodinâmica (10,0%) em que se realizam exames 

de cineangiocoronariografia e angioplastias cardíacas; conforme mostra a tabela 1, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1: Distribuição dos pacientes segundo unidade de internação. São Paulo,2007. 

LOCAL % N 

HEMODINÂMICA 10,0% 2 

 
UTI 

25,0% 5 

 
PS 

 
30,0% 6 

 
UCO 

35,0% 7 

 
TOTAL 

100,0% 20 

 

 Todos os eventos de PCR foram testemunhados pela equipe de atendimento das 

unidades, uma vez que são unidades, nas quais 100,0% dos pacientes têm equipe médica e de 

enfermagem todo o período presente. 

 As intervenções de suporte avançado de vida que já estavam instaladas no momento 

do evento são demonstradas na tabela 2. 

 Todos os pacientes deste estudo encontravam-se monitorizados, com acesso venoso e 

recebendo algum tipo de medicação intravenosa intermitente ou contínua. 

 Dentre estes, 12 já estavam em ventilação mecânica, 6 tinham cateter intra-arterial 

para pressão invasiva e 2 tinham instalados balão intra-aórtico (BIA). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 2: Intervenções de SAV prévias à PCR distribuídas por paciente. 

 São Paulo, 2007. 

 
Intervenções  

SAV 

         
          % 

 
N 

IOT 
 

60,0 12 

Acesso intravenoso (IV) 
 

100,0 20 

Medicamentos IV 100,0 20 

Monitor ECG 100,0 20 

Cateter intra-arterial 
 

30,0 6 

Ventilação mecânica 
 

60,0 12 

Desfibrilador/cardioversor 0 
 

0 

Outras 10,0 2 
 

 
 O diagnóstico de admissão mais freqüente foi insuficiência cardíaca congestiva 

(20,0%), seguido de infarto agudo do miocárdio (15,0%) e choque (15,0%), dos quais um 

cardiogênico, um séptico e um refratário. Houve um caso de admissão por rejeição aguda ao 

transplante cardíaco (5,0%). 

 Os demais diagnósticos de entrada foram únicos: hemorragia abdominal, aneurisma de 

aorta, dissecção de aorta, miocardiopatia isquêmica, angina, insuficiência de valva aórtica, 

insuficiência coronariana, miocardiopatia dilatada e edema agudo de pulmão. 

 As causas imediatas de PCR, que estavam descritas em 9 fichas de atendimento estão 

na tabela 3.  

Dentre as causas conhecidas, 4 casos (20,0%) formam arritmias, seguidos de dois 

casos (10,0%) de vasoespasmo por injeção de contraste em artéria coronária, durante exame 

diagnóstico.  



 

Tabela 3: Causa imediata de PCR em nove pacientes. São Paulo, 2007. 

Causa imediata da PCR Porcentagem 
de pacientes 

Número de 
pacientes 

Arritmia 
 

20 4 

Vasoespasmo 
 

10 2 

Hipovolemia 5 1 

Hipóxia 5 1 

Metabólica 
 

5 1 

Total de fichas preenchidas 
 

45 9 

 

 Neste estudo houve maior número de PCR iniciadas por ritmos não chocáveis, 

totalizando16 casos (80,0%), dos quais, 13 casos por atividade elétrica sem pulso - AESP 

(65,0%) e 3 por assistolia (15,0%). Os eventos iniciados por ritmos chocáveis (20,0%) foram: 

em 3 casos fibrilação ventricular - FV (15%) e apenas 1 caso por taquicardia ventricular sem 

pulso - TV (5,0%). 

 Dois pacientes que sofreram PCR com ritmo inicial AESP, tiveram reversão para 

ritmo chocável: um para FV aos 7 minutos de PCR e outro para TV aos 18 minutos de PCR. 

 A desfibrilação imediata ocorreu em 2 dois pacientes (10,0%), com intervalo de tempo 

de menos de 1 minuto entre a identificação do ritmo e o choque, sem necessidade de 

compressão torácica externa. 

 Tiveram compressão e desfibrilação 4 pacientes (20,0%) e apenas compressão 

cardíaca externa 14 pacientes (70,0%). 

 A tabela 4 mostra a distribuição de pacientes que atingiram o retorno à circulação 

espontânea (RCE) e aqueles que foram a óbito sem ter atingido RCE em nenhum momento do 

atendimento à PCR. 



Tabela 4: Distribuição de pacientes que atingiram o retorno de circulação espontânea ou 

óbito segundo ritmo de PCR. São Paulo, 2007. 

 
Ritmo inicial 

de PCR 
Atingiram o RCE 
  
 N                      % 

Nunca atingiram o RCE 
       
        N                         % 

            Total 
     
          N                     % 

Aesp 
 

 8                    40,0        5                        25,0        13                    65,0     

Assitolia 
 

 3                    15,0        0                          0          3                    15,0 

FV  3                    15,0          0                          0          3                    15,0 

TV  1                     5,0        0                          0          1                      5,0 

Total 
 

15                   75,0       5                         25,0         20                 100,0 

  

Neste estudo não foi possível verificar o tempo de RCE sustentada para cada paciente, 

por dificuldade na coleta destes dados. Para o pré-teste, o instrumento foi aplicado e dados do 

momento da PCR registrados. 

 O tempo médio de duração de cada atendimento foi de 9,7 ± 8,1 minutos,com 

epinefrina administrada em 16 (80,0%) pacientes, após 1,9 minutos, em média, do inicio do 

atendimento. 

 O número de pacientes que não estava em ventilação mecânica era de 8 (40,0%); 

sendo o intervalo médio de tempo, do início do atendimento até a intubação oro-traqueal 

(IOT), de 6,25 minutos. 

 O tempo médio para a desfibrilação, dentre os pacientes que sofreram PCR em ritmo 

inicial FV/TV foi de 1,25 min. 

 

 

 

 



4.2.2 Aplicação do instrumento 

 

 O instrumento final mostrou-se aplicável em nossa realidade, tanto para variáveis 

prospectivas, quanto prospectivas. 

 Faz-se a observação quanto às variáveis coletadas no momento da PCR, apresentando 

algumas falhas para o preenchimento do instrumento. 

 O item 5 Causa imediata da PCR não foi encontrado em 11 fichas (55,0%) dos casos. 

 O item 9, que contém os intervalos críticos, apresentou mais falhas de preenchimento. 

 Ao realizar-se a consulta às fichas, fonte de informações destes intervalos, observou-se 

falta de preenchimento de algum dos intervalos em 45,0% (n= 9) do total das fichas. 

 Apenas para 3 (15,0%) pacientes foi possível identificar por quanto tempo o RCE foi 

sustentado, os demais pacientes não tinham esta informação. 

 Em dois casos (10,0%) não foi possível identificar o horário de inicio da RCP, estes 

pacientes tiveram apenas a desfibrilação em sua ressuscitação, em unidades diferentes da 

instituição. Para estes pacientes o inicio da RCP foi considerada como a hora do primeiro 

choque. 

 O fim da RCP teve de ser considerado como o mesmo horário de RCE em 2 (10,0%) 

dos pacientes, uma vez que não havia este horário anotado. 

 Em outros 4 instrumentos preenchidos (20,0%), o RCE teve de ser considerado como 

o mesmo do fim das manobras de RCP, por não estarem discriminados. 

 

 

 

 

 



5. DISCUSSÃO 

 

 O monitoramento dos cuidados médicos contribui tanto para melhoria das políticas 

públicas, como para o cuidado individualizado, o que pode ocorrer através do 

desenvolvimento de instrumentos para a coleta de informações em saúde (44) 

 O desenvolvimento de instrumentos genéricos, de informações objetivas, permite mais 

facilmente a comparação de resultados no cuidado, diminuindo a subjetividade durante a 

coleta de dados. (44) 

 Instrumentos de avaliação que permitam comparações entre realidades diferentes, 

dentro ou fora do país, possibilitam ampla discussão acerca do tema de interesse. 

 A escolha de um instrumento criado em outra cultura e idioma traz ao pesquisador o 

desafio de torná-lo adaptado à sua realidade cultural, por meio dos processos de tradução e 

adaptação transcultural. 

 Desta forma, a escolha de um instrumento já usado internacionalmente permite a 

comparação entre diferentes realidades, facilita a troca de informações e a uniformidade de 

conceitos. 

 Passo fundamental na busca pela adequação de um instrumento a outra língua e 

cultura, é a importância de se atingir a equivalência entre os instrumentos. Os processos de 

tradução e adaptação garantem a validade do conteúdo de um instrumento para outra língua e 

cultura, tornando-o confiável. Considerar um instrumento confiável, é acreditar em sua 

capacidade de medir sem a ocorrência de erros. (32,45) 

 Um instrumento cuja natureza dos itens seja predominantemente técnica, torna o 

caminho de tradução e adaptação facilitado. Considerar a versão traduzida equivalente à 

original, é considerar o instrumento adaptado.(33,34) 



 O relatório padrão Utstein Style tem a predominância de questões objetivas, o que 

diminui a duplicidade de interpretações tanto para o processo de tradução e adaptação, quanto 

sua validade para aplicação na prática. 

 Receberam mais atenção dos juizes, questões de adequação relacionadas às 

equivalências semântica e idiomática, o que denota a importância na ênfase especial às formas 

verbais e expressões coloquiais nos processos de tradução e adaptação.(37)  

A análise do instrumento por peritos permite avaliar a pertinência de cada item em 

relação aos atributos os quais o instrumento pretende se reportar.(46) 

 O processo de tradução do relatório padrão Utstein Style para a língua portuguesa, por 

dois tradutores independentes, revelou grande similaridade entre as versões traduzidas. Desta 

forma, não houve dificuldade para a pesquisadora realizar a versão síntese para a retro-

tradução. 

 Da mesma forma, a versão retro-traduzida, mostrou grande proximidade com a versão 

original.  Tal fato se deve muito à natureza objetiva dos itens que compõe o instrumento. 

 Após a escolha dos juizes e o encaminhamento do instrumento para a análise, obteve-

se a versão final para aplicação no pré-teste (Anexo 9). 

 Quanto à avaliação dos juízes, apenas um juiz apontou itens não equivalentes; outros 

dois apontaram sugestões de alterações de alguns itens, a fim de tornar o instrumento mais 

adaptado à realidade brasileira. 

 Realizou-se a análise de todos os itens tidos como não equivalentes e de todas as 

sugestões feitas, inclusive de exclusão de itens. 

 Conforme a sugestão de dois juizes, foi retirado da versão final em português, o índice 

de prognóstico após ressuscitação. Trata-se, segundo o instrumento original, de um índice de 

classificação do paciente estando, porém, alocado no bloco de variáveis do paciente, dentro 

do item local do evento. 



 A exclusão deste índice apóia-se no fato de que esta informação pode causar confusão 

a quem preenche o instrumento. Além disso, o índice não é conhecido na realidade brasileira 

e, ainda, este instrumento prevê no bloco de variáveis de resultado, a classificação de 

pacientes segundo a Escala de Coma de Glasgow e da Categoria de Performance Cerebral. 

 A alteração de outros itens, dentro do mesmo bloco, permitiu tornar o instrumento 

mais objetivo, como, por exemplo, paciente externo para ambulatório, checar todas as que se 

aplicam para marque as realizadas. 

 O bloco de variáveis do evento foi aquele que teve maior número de sugestões e não 

equivalências, uma vez que se trata do bloco mais longo do instrumento. 

 As principais alterações sofridas neste bloco estão relacionadas com a tradução literal 

de alguns termos, que não estariam adequados à linguagem comum no país. 

 Destaca-se o termo fútil, que foi observado por dois juizes como não adequado à 

linguagem brasileira, sendo substituído então por injustificável, bem como, não houve 

tentativa de ressuscitação para disposição de não ressuscitação (DNR). 

 Os termos acima citados, da forma como foram traduzidos na versão original, 

poderiam dar margem à interpretação de que se tratavam de sinônimos quando na verdade, 

considerado fútil, é aquele indivíduo para o qual, tentativas de reanimação não trariam 

benefícios, por razões como quadro clínico, patologia de base, dentre outras. 

 O termo não houve tentativa de ressuscitação, refere-se à disposição legal daquele 

indivíduo ou família de não se realizarem manobras de ressuscitação, em situação de PCR. 

Embora não freqüentemente observado em nossa realidade, este tipo de situação já vem sendo 

discutida por profissionais e pacientes, na prática diária. 

Desta forma, a expressão não foi retirada, e sim substituída por disposição de não 

ressuscitação, sob a sigla DNR, marcando a diferença para o profissional daquela 



ressuscitação cujos esforços seriam inúteis do ponto de vista clinico, para aquela que não 

recebe a aprovação do individuo ou família. 

 Outra adequação importante neste bloco refere-se à circulação espontânea -RCE, 

adequada para retorno de circulação espontânea-RCE, facilitando a quem lê o instrumento o 

entendimento tanto do sentido daquilo que se pretende aferir, quanto da sigla. 

 Houve também a sugestão de um dos juizes para que se alterasse RCE não sustentada 

para RCE insustentável por, aproximando mais a idéia de medida de tempo. 

 Um dos juizes considerou não equivalente a expressão equipe de RCP acionada, 

alterando para acionada a equipe de RCP; bem como colapso/início, para início/colapso. 

 A pesquisadora acatou as sugestões relativas a estes itens por considerar que, mesmo 

que a primeira versão não traga dificuldade de entendimento ao usuário do instrumento, a 

sugestão do juiz trouxe ganho na objetividade e na idéia que representa o subitem. 

  No bloco de variáveis de resultado dois subitens que foram tidos como não 

equivalentes sofreram alteração pela pesquisadora: hora em que despertou e morte no 

hospital. 

 O primeiro foi alterado para hora da reanimação, uma vez que despertar se aproxima 

mais da idéia de acordar, assim como, o segundo foi modificado para morte hospitalar, por 

sugestão de um juiz, para que se aproximasse mais da terminologia usada habitualmente. 

 Outra modificação aceita pela pesquisadora, mesmo não sendo observada pelos juizes 

como não equivalente, foi a maneira como estava descrita a Escala de Coma de Glasgow – 

ECG. 

 No momento da tradução para o português obedeceu-se ao texto original, em que a 

escala aparecia em forma apenas de sigla ECG. Dois juizes observaram que usualmente 

utilizamos esta sigla para identificar eletrocardiograma, sugerindo sua alteração para 

Glasgow, no instrumento, como usamos em nossa realidade. 



 A última observação importante feita nesse bloco refere-se à permanência da escala de 

Categoria de Performance Cerebral no instrumento adaptado. Um dos juizes discutiu, apesar 

de não considera-la como não equivalente, sua aplicabilidade. 

  A pesquisadora optou por sua permanência no instrumento final, uma vez que parece 

se tratar de escala de fácil aplicação, com utilização na realidade brasileira (2,4,5) e 

recomendada pela AHA.  

  Houve ainda a sugestão de alteração de um juiz do subitem autópsia, contido 

no item 16; para necropsia, sendo aceita. 

 Para a parte final do instrumento, no quadro de informações adicionais, houve a 

substituição da palavra comentários, da tradução literal, para anotações, uma vez que como 

ressalta um dos juizes, é mais usada em nossa prática. 

 O pré-teste do instrumento, traduzido e adaptado, foi então realizado com a finalidade, 

neste momento, de observar a aplicabilidade do instrumento, validando seu uso em nossa 

realidade. (32) 

 Estudos internacionais têm utilizado as recomendações do guia Utstein Style 

hospitalar, sintetizadas no instrumento chamado de “relatório padrão”, para descrever e 

discutir a maneira como atendem ao evento PCR, comparar com outros estudos e avaliar a 

qualidade deste atendimento, através de medidas de intervalo de tempo desde a identificação 

do evento e durante toda a assistência, bem como o número de indivíduos, vitimas de PCR 

que atingem a alta hospitalar. (14,20,22,23,24,27,47,48) . 

 Durante a aplicação do instrumento na fase de pré-teste buscou-se a identificação das 

mesmas variáveis que estudos internacionais têm discutido, com a finalidade de verificar a 

aplicabilidade do instrumento em nossa realidade e possíveis falhas na identificação destes 

elementos em nosso dia-a-dia.  



 Desta forma realizou-se a caracterização da população, bem como a identificação das 

variáveis: ritmo inicial de PCR, causa imediata de PCR, intervalos de tempo durante o 

atendimento e retorno de circulação espontânea (RCE). 

 Pesquisadores em todo o mundo têm focado resultados de suas pesquisas usando as 

recomendações do guia Utstein Style no número de indivíduos que conseguem a alta 

hospitalar pós PCR, bem como, o quanto se sustenta a circulação espontânea ao longo de 24 a 

48 horas. (14,22,23,27,47,48) 

 Não foi possível realizar neste estudo a coleta destes dados conforme o guia Utstein 

Style, devido a impossibilidade de acompanhar os indivíduos ao longo do tempo. 

 Durante o pré-teste, os dados coletados permitiram, apesar do número pequeno de 

pacientes que compuseram a amostra, a identificação de semelhanças entre esta população e a 

de estudos internacionais. 

 Esta amostra teve predominância masculina (60,0%), o mesmo encontrado por 

pesquisadores no Brasil em estudo para avaliar sobrevida de 150 pacientes vitimas de PCR,(49) 

e por outros estudiosos com 110 pacientes, encontrando 59,0% de homens.(23) 

 A idade média foi de 63 anos, e todos os pacientes estavam internados em unidades de 

cuidados intensivos, onde sofreram a PCR, para dois pacientes o registro do evento deu-se em 

unidade de cardiologia intervencionista. 

 A escolha destas unidades baseou-se no fato de serem estes locais com maior número 

de eventos de PCR em um hospital, assim como pela familiaridade dos profissionais 

envolvidos no atendimento.Estas unidades da instituição, onde se desenvolveu a coleta, já 

tomam nota dos intervalos considerados críticos durante o atendimento, pelas entidades que 

elaboraram o guia Utstein Style. 



 Estas unidades contam com médicos e enfermeiras todo o tempo junto ao paciente, e 

com a utilização de monitorização cardíaca para todos os indivíduos.  Desta forma, todos os 

eventos foram testemunhados no momento em que ocorreram. 

 Por tratare-se de pacientes graves, internados em unidades críticas, observou-se na 

amostra que todos os pacientes tinham acesso venoso e recebiam algum tipo de medicamento 

intravenoso, e a presença do monitor cardíaco facilitou a observação do ritmo inicial de 

parada. 

 Outras características que denotam a gravidade dos pacientes era presença de cateter 

intra-arterial em 30,0% e de ventilação mecânica instalada no momento da PCR em 60,0% 

dos pacientes. 

 Os ritmos de parada não chocáveis foram os mais observados na amostra deste estudo 

(atividade elétrica sem pulso em 13,0 % e assistolia em 3,0 %), como observado por outros 

pesquisadores na literatura, em estudos de aplicação do modelo Utstein style 

hospitalar.(14,20,27,48) 

  No estudo brasileiro de sobrevida após PCR, evidenciou-se número de eventos 

também por ritmos não chocáveis (73,0%). (49) 

 Um dado interessante que foi possível obter na amostra de pré-teste foi o intervalo 

entre identificação do ritmo chocável e tempo para desfibrilar, que foi menor que 1 minuto em 

dois pacientes, não necessitando de nenhuma outra manobra de reanimação. 

 A identificação de ritmo de parada chocável e a rápida desfibrilação, por vezes 

restabelecem rapidamente a circulação espontânea, sem que haja a necessidade e se instalarem 

outras manobras de ressuscitação, aumentando as chances de sucesso no atendimento e de alta 

destes indivíduos para casa. (20,22)  

 Desta forma é indispensável que um serviço conheça como atende a estes eventos, a 

rapidez e eficiência de sua equipe. Para pesquisadores do tema de PCR a constituição de uma 



equipe especializada e bem treinada no atendimento de parada cardiorrespiratória aumenta o 

número de pacientes, que atingem o RCE, e posterior alta hospitalar. (27) 

 Para o total de atendimentos em ritmo chocável, observou-se também média de 

intervalo de tempo para a primeira desfibrilação de 1,25 minutos, mostrando rapidez entre a 

identificação do ritmo e a conduta apropriada. 

Em estudo brasileiro, pesquisadores encontraram que o tempo médio entre 

identificação de inconsciência e início de manobras básicas de ressuscitação foi de 1 minuto, e 

de 2,30 minutos para as manobras de suporte avançado. (49) 

  Nos estudos que aplicam o Utstein para avaliação da qualidade de atendimento à 

PCR, este menor intervalo esta relacionado a melhor resultado de alta hospitalar vivo destes 

pacientes (22,23,47). 

  Em pesquisa com 883 pacientes pesquisadores desenvolveram o maior estudo 

de um único centro de acordo com o guia Utstein Style, concluindo que menores intervalos de 

atendimento à PCR contribuem para maior número de indivíduos que recebem alta após o 

evento. (47)  

 No referido estudo, os pesquisadores encontraram intervalo de 1 minuto para início 

das manobras de ressuscitação em 80,0% dos pacientes vitimas de PCR, e o tempo da parada 

para a primeira desfibrilação teve média de 2 minutos. (47) 

A causa imediata de PCR na amostra foi a arritmia cardíaca (20,0%), de acordo com 

outro estudo que encontrou, em 90 pacientes, a proporção ainda maior, 52 paradas por 

arritmia. (48) 

 O instrumento tem-se mostrado de grande utilidade para avaliar o RCE, bem como o 

sucesso do atendimento prestado por uma instituição de saúde a seus pacientes, representado 

pelo número de pacientes que atingem a alta hospitalar após um evento tão severo quanto a 

PCR. 



 Pesquisadores têm-se preocupado não só com a alta para casa destes indivíduos, bem 

como com a sua sobrevida após um período de tempo de um ano, como recomenda o guia 

Utstein Style, ressaltando a importância da avaliação neurológica. (14,23,27,47,48,50) 

 O retorno de circulação espontânea é de grande interesse, uma vez que reflete a 

finalidade maior dos esforços e pesquisas em ressuscitação. Na amostra pré-teste pode-se 

observar apenas o retorno de circulação ou o óbito, imediatamente após a PCR, não se 

fazendo o acompanhamento até a alta hospitalar. 

 O total de pacientes a atingir o RCE foi de 75,0% nesta pesquisa; este dado é muito 

variável em outros estudos, uma vez que dependem do tipo de paciente que se estuda, do 

ritmo de parada, da equipe de atendimento, do local da PCR, citando apenas alguns destes 

fatores descritos na literatura. (14,23,27,48) 

 A possibilidade de comparação destes dados e cruzamento de informações através das 

variáveis propostas pelo guia e usadas atualmente por diversos pesquisadores, permite o 

avanço nas pesquisas na área de atendimento à PCR.  

 A observação de múltiplos aspectos envolvidos no atendimento à PCR, conforme 

recomenda o guia Utstein Style mantém o padrão de intervenção em alto nível, tanto para 

aumentar as possibilidades de sobrevivência dos indivíduos, como também de qualidade de 

vida. (10) 

 Um destes fatores importantes envolvidos no atendimento é a condição pré-existente 

de alguns pacientes de estarem ou não em ventilação mecânica. 

 O guia Utstein Style recomenda que este dado seja observado e anotado, e que seja 

descrito o tempo até que se consiga a via área artificial na instalação de manobras avançadas 

de atendimento. (15) 



 Nesta pesquisa 60,0% dos pacientes já se encontravam em ventilação mecânica por 

intubação oro-traqueal no momento da parada cardiorrespiratória, sendo que o tempo médio 

para se conseguir esta via para pacientes respirando em ar ambiente, no momento da PCR, foi 

de 6,25 minutos. 

 De acordo com o que revelam as pesquisas, pacientes que já estejam intubados antes 

de sofrerem a PCR apresentam reduzidas chances de atingirem o RCE, uma vez que isso 

implica maior gravidade de doença prévia. (23)  

 Este dado difere do obtido nesta pesquisa, uma vez que foi observado maior número 

de pacientes intubados e grande porcentagem de RCE após PCR, porém a pesquisa para coleta 

de dados de pré-teste foi feita com número pequeno de pacientes, com a finalidade de testar o 

instrumento em nossa realidade, o que poderia ter acarretado resultado diferente daquilo que 

apontam outros pesquisadores e mesmo do que observamos na prática diária. 

 Seria, portanto, objeto de estudo posterior, com amostras maiores, confirmar este dado 

em nossa realidade, utilizando o instrumento Utstein Style, a fim de possibilitar comparações 

com outros países e principalmente identificar as características de nossa população. 

 Para tanto, ainda faz-se necessário treinar equipes de atendimento a utilizar os 

registros Utstein em seu dia-a-dia, fazendo que as pessoas se familiarizassem com a 

terminologia padrão e a grande importância que existe em se registrar o atendimento 

dispensado ao evento da PCR. 

 Internacionalmente, pesquisadores relatam a dificuldade em se obter todos os registros 

recomendados, dificultando avaliações e comparações. (14,23,25,50,51) 

 Em estudo com pacientes vítimas de trauma, que sofreram parada cardiorrespiratória 

autores encontraram apenas 47,0% de dados considerados necessários pelo guia para análise 

dos atendimentos. (51) 



 Uma vez que a coleta de dados sistemática é essencial para a evolução na qualidade do 

atendimento, a falta destas informações traz prejuízos a pesquisadores, instituições e em 

última instância ao paciente, que perde em registros legais sobre seu atendimento e em 

pesquisa clínica na área de emergência, da mesma forma, na identificação das necessidades de 

treinamento específico às equipes que o assistem. (25) 

 O atendimento à PCR se faz de forma muito dinâmica, requer dos profissionais 

envolvidos tanto competência quanto agilidade no uso de suas habilidades. Desta forma, 

existe a possibilidade de os dados relacionados aos intervalos de tempo, durante o 

atendimento, sofrerem desvios na coleta. (14,27) 

 Estes desvios podem ocorrer pela dinamicidade que existe em um atendimento à PCR, 

levando a uma análise irreal de uma das características primordiais do instrumento, que é a 

possibilidade de se medir intervalos de tempo, que tem inegável relação com a possibilidade 

de sobrevida destes pacientes, como foi evidenciado pelo exposto. 

  Uma medida confiável é o principal critério para a investigação da qualidade, e o 

indivíduo que coleta qualquer informação pode afetar sua mensuração. (31) 

 Autores identificaram esta dificuldade durante pesquisa usando o guia Utstein Style.  

Em uma pesquisa havia uma enfermeira responsável por anotar as informações referentes ao 

atendimento do paciente, ao mesmo tempo, que assistia a este indivíduo. Portanto, concluem 

que há necessidade de haver um membro da equipe preferencialmente responsável pela coleta 

destes dados, registrando-os o mais próximo possível da realidade. (27) 

 No presente estudo, dificuldades no preenchimento do instrumento em relação às 

informações das variáveis do evento, foram encontradas pela pesquisadora. As variáveis do 

paciente não representaram dificuldade, uma vez que, são informações passíveis de coleta 

retrospectiva. 



 As informações referentes ao momento em que ocorre o evento são difíceis de serem 

conseguidas de forma prospectiva, já que não faz parte de nossa realidade o hábito de 

descrever em prontuário, de forma tão detalhada quanto recomenda o guia, intervalos de 

tempo durante o atendimento. 

 Houve dificuldade para se obter, durante o preenchimento do pré-teste, informações 

referentes à causa imediata de PCR e ao ritmo inicial, a pesquisadora teve de realizar consulta 

a prontuários e por vezes conversar diretamente com a equipe que atendeu ao evento. 

 Dentre as variáveis do evento, o item 9 apresentou maior dificuldade de ser 

preenchido. Trata-se da etapa na qual são feitos os registros dos intervalos de tempo de 

atendimento. 

 Não foi possível completar algum dado referente a estas informações em 45,0% das 

fichas, em apenas 3 casos identificou-se por quanto tempo o RCE foi sustentado, deixando de 

informar depois de quanto tempo este paciente teve outro evento, foi a óbito ou manteve-se 

em ritmo de perfusão. 

 Cabe ressaltar que a pesquisadora não pode observar o preenchimento destes 

intervalos em tempo real, uma vez que, para isto , é preciso estar nas unidades de internação 

todo o período, esperando que ocorra algum evento de PCR. 

 A coleta destes intervalos foi possível graças a utilização, na instituição de pesquisa, 

de uma ficha presente nos carros de parada, a ser preenchida a cada PCR por profissionais da 

unidade,onde constam os intervalos críticos recomendados, que devem ser relatados. 

 A pesquisadora pode observar o uso destas fichas pelos profissionais e as dificuldades 

relatadas por eles, uma vez que participou como voluntária por cerca de um ano em pesquisa 

sobre PCR, coletando estas fichas de atendimento nas unidades de internação e exames 

diagnósticos. 



 Outros pesquisadores ao encontrarem semelhante dificuldade procuraram anotar os 

intervalos de tempo do atendimento com a maior veracidade possível e realizar o confronto 

posterior destas informações com as anotações de enfermagem dos atendimentos, e 

novamente estes pesquisadores descrevem a enfermeira como profissional que 

preferencialmente é o responsável por anotar os intervalos no momento de atendimento. (23)  

 Em aplicação na área de pediatria, pesquisadores aprovaram o uso do instrumento 

adaptado à pediatria, considerando-o de fácil aplicação, identificando porém dificuldades em 

algumas variáveis que seriam de coleta prospectiva.(50) 

 No presente estudo, os profissionais anotavam o horário de RCE e não anotavam o fim 

da RCP (10,0%) ou anotavam fim das manobras de RCP e não anotavam a hora do RCE 

(20,0%), sugerindo que os horários seriam os mesmos, porém, podendo não corresponder à 

realidade do atendimento. 

 Para dois pacientes (10,0%) que tiveram PCR em ritmo chocável e sofreram 

desfibrilação imediata, não foi identificado o horário de inicio de RCP, apenas estava 

identificado o horário do primeiro choque. Sabe-se que nestes dois casos, apenas a 

desfibrilação trouxe o RCE, porém sabe-se também que desfibrilar é uma manobra de RCP,(12) 

bem como deve estar anotado o momento em que se identificou o ritmo e se fez o choque; o 

que reforça a agilidade no atendimento ou necessidade de melhora em análises posteriores. 

 O uso do instrumento não representa dificuldade, pois se tratam de informações 

objetivas, referentes ao dia-a-dia dos profissionais. O conceito das quatro categorias de 

variáveis: paciente, evento, resultado e do hospital, é lógico e útil na organização da coleta de 

dados e análise, porém, todos os intervalos de tempo coletados, representaria um passo ainda 

ambicioso, necessitando de preparo das equipes de atendimento. (14) 

 Atualmente a utilização das recomendações do guia Utstein Style hospitalar através do 

relatório padrão, é uma realidade mundial, e há dificuldade para relatos e pesquisas 



envolvendo a área de atendimento à PCR se não houver a aplicação do guia durante a coleta 

de dados. (49) 

 Em revisão sistemática de 14 artigos usando o modelo Utstein Style pré-hospitalar, 

pesquisadores observaram que, a falta de informações completas dificulta a visão global do 

atendimento, sendo que este tipo de modelo se presta à condução de pesquisas diversas, não 

só a de comparação entre atendimentos e serviços.(47) 

 De modo geral, os autores que vêm fazendo uso do modelo Utstein Style na condução 

de pesquisas em PCR concordam com a necessidade de se investir em treinamento para 

profissionais, especialmente enfermeiras e médicos.(14,23,27,47,50) 

 Esta discussão surge na medida em que, a utilização do instrumento, mostra diferentes 

realidades e o sucesso com que uma instituição e equipe conduzem a assistência à PCR, 

representado principalmente, pelas estatísticas de pacientes que recebem alta hospitalar.  

 O incremento dos investimentos na área de aperfeiçoamento de pessoal, atualizando as 

equipes com normas e diretrizes e mesmo investindo na criação de equipes específicas de 

atendimento à PCR, resulta em menores intervalos de tempo de atendimento e maior número 

de indivíduos que sobrevivem a uma parada cardiorrespiratória. (27,48) 

 A atenção recente que se tem direcionado ao manejo e resultados dos processos de 

ressuscitação cardiopulmonar através de pesquisas, deve-se à normatização trazida pelo guia 

Utstein Style e sua utilização ampla mundialmente. 

 A falta de documentação pode ser vista como uma dificuldade para se atingir, no 

futuro, a garantia da qualidade retomando, as questões de avaliação de programas de 

treinamento, investimento em equipamentos e em equipes específicas para atender a 

emergências através de um padrão considerado ouro no relato de casos individuais ou de toda 

uma instituição. (25) 



 A aplicação do instrumento em pré-teste demonstrou sua capacidade de 

reprodutibilidade para a realidade brasileira, tornando possível a pesquisa em PCR em nosso 

meio. 

 As dificuldades encontradas pela pesquisadora na aplicação do instrumento foram as 

mesmas relatadas por pesquisadores em todo o mundo, relacionadas às anotações que se 

reportam ao momento do atendimento. 

 Como já ressaltado anteriormente, a dificuldade de coleta destes dados relaciona-se 

diretamente com a dinâmica do atendimento e à falta de um profissional previamente 

designado para este fim. 

 Os autores que utilizam o modelo Utstein Style hospitalar apontam ganhos no tocante 

às pesquisas, padronização de linguagem e forma de relato, no atendimento à PCR, desta 

forma seu uso torna-se inerente ao cenário da pesquisa mundial.(23,25,47) 

 Quaisquer falhas podem ser observadas com maior clareza após o atendimento, 

quando se tem em mãos o relato final destes procedimentos, bem como a retrospectiva da 

atuação de uma equipe ao longo do tempo, em uma instituição. 

 Dentro do exposto, é possível concluir que a difusão do instrumento em nosso meio 

trará possibilidades de discussão acerca da assistência e incluirá o país no cenário 

internacional da busca pela qualidade no atendimento à PCR, refletida pelo maior número de 

indivíduos que sobrevivem com qualidade ao evento da parada. 

Cabe ressaltar a necessidade de se resolverem possíveis falhas na utilização do 

instrumento por profissionais, possivelmente através de treinamentos, esclarecimentos a 

respeito da importância de registros acurados, não só do ponto de vista científico, mas 

também legal, já que os registros são fonte primeira para averiguar informações sobre os 

aspectos clínico, ético e legal. 



  A forma como se apresenta a versão traduzida e adaptada do instrumento, permite 

concluir, que o relatório padrão Utstein Style é um instrumento aplicável à realidade brasileira 

capaz de melhorar a qualidade nos relatos de informações tão particulares e preciosas, como 

as contidas no bloco de variáveis do evento. 

 A impossibilidade, devido ao curto tempo do programa de mestrado, de seguir a 

aplicação, na fase de pré-tese, da etapa de variáveis de resultado, foi uma limitação deste 

estudo, porém uma vez traduzido adaptado e validado, o instrumento mostra-se pronto para 

aplicação e acompanhamento de pacientes. 

 A utilização em nosso meio de dados, que agregam avaliação de competência de 

profissionais e instituições, conduz as pesquisas e a prática clínica rumo à melhoria no 

atendimento, o que na área da assistência à parada cardiorrespiratória se traduz em sucesso na 

reanimação e em indivíduos com possibilidades de melhor qualidade de vida. 



6. Conclusões 

 

O processo de tradução e adaptação do In-Hospital Utstein Style resultou em um 

instrumento adaptado a realidade brasileira. 

 

 O pré-teste do instrumento no atendimento à PCR em ambiente hospitalar, mostrou 

que o instrumento tem aplicabilidade em nossa realidade, sendo de capaz de fornecer dados 

para pesquisas na área da assistência, permitindo comparações com estudos internacionais, 

portanto valida o instrumento para uso em nossa realidade. 



7. Considerações Finais 

  

 A importância em pesquisa e assistência nas áreas de emergência e parada 

cardiorrespiratória são crescentes em nosso meio, o número de estudos, e de interessados em 

cursos de atualização aumenta a cada ano. 

 A observação destas necessidades fez com que a busca não fosse apenas pela 

atualização dos métodos de atendimento e dos profissionais, mas também por aferir com 

segurança os resultados que esforços internacionais vêm buscando: a qualidade. 

 Desenvolver nomenclaturas, definir diferentes graus de importância em dados a serem 

analisados a cada atendimento, e unificar estas informações era um desafio, que levou a 

criação dos instrumentos de coleta de dados para o atendimento à PCR intra e extra-

hospitalar. 

 A possibilidade da aplicação deste instrumento em nossa realidade, é muito instigante, 

pois permitiria entender em que patamar nos encontramos e como fazemos nosso trabalho. 

 Desta forma a importância de um instrumento como este é fundamental, despertando 

discussões no meio acadêmico e na prática diária. 

  A tarefa de realizar as etapas de tradução e adaptação transcultural, por meio da 

pesquisa metodológica, favorece o uso do instrumento, uma vez que o torna adequado a 

linguagem e hábitos de nossa realidade. 

 Apesar da pequena parcela de pacientes que compuseram o pré-teste deste 

instrumento, o relatório padrão mostrou ser capaz de apreender as informações do 

atendimento. 

 Outra observação relaciona-se a necessidade de orientação e treinamento de pessoal no 

tocante a registros e documentação, demonstrada pela ausência de algumas informações. 



  A questão do tempo para conclusão da pesquisa foi uma limitação encontrada, o que 

não tornou possível neste momento, realizar o acompanhamento dos pacientes. 

 Por tratar-se de um evento inesperado, que pode ocorrer a qualquer momento e em 

qualquer unidade de um hospital, estudos futuros poderão contar com um período de coleta 

maior, onde se atinja número de pacientes suficiente, com possibilidades de averiguar os 

efeitos negativos e os acertos no manejo da ressuscitação cardiopulmonar que estamos 

fazendo hoje em nosso meio. 

 E assim, contribuir para número cada vez maior de sucessos em reanimações 

cardiopulmonares, conhecedores de nossas falhas, e de nossos acertos, produzindo assistência 

de qualidade, refletida em número maior de pacientes que sobrevivem a este evento, com 

qualidade de vida. 

 Assim, o processo de tradução e adaptação para a língua portuguesa do In-hospital 

Utstein Style, manteve um instrumento com três blocos de coleta de variáveis: paciente, 

evento e resultados; e um bloco de informações adicionais. 

 A análise por juízes garantiu a adaptação do instrumento para nossa cultura, e o teste 

confirmou sua aplicabilidade em nossa realidade, demonstrando que o instrumento está 

validado. 

 Através do desenvolvimento deste trabalho, esperamos o início de novas pesquisas 

voltadas para a qualidade do atendimento à PCR no Brasil. 
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ANEXO 2 

 
 
CPC – Categoria de Performance Cerebral 

1. Bom – consciente, alerta; com funções normais ou apresenta somente incapacidade 
leve 

 
 

2. Incapacidade moderada – consciente e alerta, incapacidade que permite manutenção 
da vida independente 

 
 

3. Incapacidade severa – consciente com incapacidade que acarreta dependência de outro 
para realização de atividades 

 
 

4. Comatoso ou estado vegetativo persistente – não tem evidencia de capacidade de 
resposta significativa, não respondem a comandos verbais simples, nem pronunciam 
palavras 

 
 

5. Morte encefálica – morte definida como tal, pelo Conselho Regional de Medicina e 
atestada por um médico 

 
 
Fonte: Sousa RMC, Pedreira AH, Ribeiro PVC. Vítimas de trauma com ou sem traumatismo craniano após 
parada cardiorrespiratória. Rev Bras Neurol 1999; 35(1/2):1-10. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXO 4 
 
 
São Paulo, outubro de 2006. 
 
 
Prezada ....................... 
 
 Estamos desenvolvendo um estudo para Dissertação de Mestrado junto ao 
Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgica da Escola de Enfermagem da Universidade 
de São Paulo, cuja finalidade é traduzir e adaptar à realidade brasileira um instrumento que 
forneça subsídios para avaliação da qualidade no atendimento à Parada Cardiorrespiratória: 
The In-Hospital UTSTEIN STYLE. 

 Trata-se de instrumento utilizado internacionalmente, desenvolvido pela Associação 
Americana de Cardiologia (American Heart Association -AHA), pelo comitê Europeu de 
Ressuscitação e Comitês de ressuscitação canadense, australiano e sul africano. 
 Por tratar-se de instrumento originalmente desenvolvido na língua inglesa, faz-se 
necessário antes de sua aplicação em uma população de estudo, traduzi-lo e adaptá-lo para a 
língua portuguesa. 
 Para tanto, após as etapas de tradução e retro-tradução do instrumento, segue-se com a 
avaliação da versão final produzida em português realizada por juízes, que são profissionais 
com reconhecido saber sobre atendimento à Parada Cardiorrespiratória, pertencentes às áreas 
prática e acadêmica. 
 Esse grupo de profissionais tem a função de analisar o instrumento garantindo 
importante avaliação na elaboração de um instrumento que permita coleta de dados relevantes 
e com qualidade, adaptado à realidade brasileira.  
 Assim sendo gostaríamos de contar com sua valiosa colaboração neste projeto, 
participando da avaliação deste instrumento. 
 
 
Orientações para a avaliação: 
 

O instrumento é composto por quatro blocos:  

 

1 – Variáveis do paciente (dados de identificação do paciente que sofreu evento da parada 
cardiorrespiratória, local deste evento e intervenções realizadas). 
2 – Variáveis do evento (dados que se referem ao momento do atendimento do paciente). 
3 – Variáveis do resultado (dados de coleta posterior ao atendimento, de algumas horas até 
um ano após, com a finalidade de acompanhamento do paciente). 
4 – Informações adicionais (dados referentes à equipe de atendimento e condutas médicas - 
medicamentos e choques - no momento da parada cardiorespiratoria). 
 
Para realizar esta avaliação solicitamos que se leve em conta a necessidade de o instrumento 
traduzido ser equivalente ao original.  
Para tanto, ao final de cada bloco, o conjunto deve ser avaliado quanto a sua equivalência da 
seguinte forma: 



-1: não equivalente 
 0: indeciso 
 1: equivalente 
 
 Caso haja algum item não equivalente dentro do bloco, solicitamos destacá-lo e 
especificando a sugestão de mudança. 
 
 

 
Desde já agradecemos a participação. 
 
 

_____________________ 
Patrícia do Amaral Avansi 

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto do 
Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica 

Escola de Enfermagem da USP 
 
 
 
 

_________________________ 
Prof Dr Paolo Meneghin 

Orientador 
Professor do Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgica 

Escola de Enfermagem da USP 
 



ANEXO 5 
 

SÍNTESE DAS TRADRUÇÕES (T1-2) 

 

RELATÓRIO PADRÃO DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR HOSPITALAR 

 
Nome________________ 
Data de nascimento __/__/__ 

Idade__________ 

M ( )  F ( )  Desconhecido ( ) 
Data de admissão __/__/__ 
RH (Registro Hospitalar) ______________ 

 

1. Data do Evento __/   __   /__ 

                               Dia mês  ano 

2. Local 

( ) unidade coronariana                               ( ) escore prognóstico após  

( ) unidade de terapia intensiva                        ressuscitação 

( ) departamento de emergência                  ( ) área cirúrgica    

( ) paciente externo                                      ( ) cuidados gerais 

( ) diagnósticos e intervenção 

( ) outros _______________ 

3. Testemunhado ? 

( ) sim          ( ) não       ( ) desconhecido 

    Monitorizado ? 

( ) sim          ( ) não 

4. Intervenções do SAVC no momento do evento (checar todas que se aplicam) 

( ) nenhuma                                                          ( ) intubação 

( ) acesso intravenoso (IV)                                    ( ) ventilação mecânica  

( ) medicamentos IV                                              ( ) desfibrilador/    

( ) monitor de ECG                                                    cardioversor implantável 

( ) cateter intra-arterial 

 

 

 



Variáveis do Evento 

5. Causa imediata ( marcar um ) 

( ) arritmia letal 

( ) hipotensão 

( ) depressão respiratória 

( ) metabólica 

( ) infarto do miocárdio ou isquemia 

( ) desconhecida 

( ) outra _______________ 

6. Tentativa de ressuscitação ? 

( ) sim ( checar todos os usados) 

     ( ) compressão torácica 

     ( ) desfibrilação 

     ( ) via aérea  

( ) não (checar um ) 

     ( ) encontrado morto 

     ( ) considerado fútil  

     ( ) não houve tentativa de ressuscitação 

7. Condição inicial 

consciente ?    sim ( )          não ( ) 

respirando ?    sim ( )          não ( )  

pulso ?            sim ( )          não ( ) 

8. Ritmo inicial 

( ) fibrilação ventricular -  FV                    ( ) bradicardia 

( ) taquicardia ventricular - TV                  ( ) assistolia 

( ) atividade elétrica sem pulso – AESP 

( ) ritmo com perfusão 

9. Horários do evento 

(horários que estejam sombreados são necessários para calcular os intervalos da corrente - 

de – sobrevivência hospitalar segundo American Heart Association e o European 

Resuscitation Council ) 

 

colapso / início __:__ 



equipe de RCP acionada __:__ 

chegada da equipe de RCP __:__ 

parada confirmada __:__ 

início da RCP __:__ 

1° choque de desfibrilação __:__ 

liberação de vias aéreas __:__ 

1° dose de epinefrina __:__ 

término da RCP __:__ 

Por que ? 

( ) retorno da circulação espontânea ( RCE ) 

( ) morte  

( ) fútil 

( ) não houve tentativa de ressuscitação 

Circulação espontânea – RCE 

( ) retornou ( se sim, horário da RCE ) __:__ 

( ) não foi alcançada 

( ) RCE não sustentada 

             ( ) ≤ 20 minutos 

             ( ) > 20 minutos mas ≤ 24 horas 

             ( ) > 24 horas 

 

Variáveis do Resultado 

10. Hora em que despertou  

horário __:__                     data __:__ 

 

11. Resultado do evento no hospital (checar um ) 

( ) alta hospitalar               data __:__ 

destino pós – alta:             outro hospital ___                 domicílio ___ 

                                          instituição de cuidado crônico ___          outro __ 

CPC∗ no momento da alta ________ 

ECG∗ total _____ ( ocular ___   verbal ___   motor ___ ) 

 

( ) morte no hospital ( RCE > 24 horas )   data __/__/__ 



12. Vivo em 6 meses ? 

( ) sim   ( CPC ) = ___              ( ) não ( data do óbito ) __/__/__         

( ) desconhecido 

13. Vivo em 1 ano ? 

( ) sim  ( CPC ) = ___               ( ) não ( data do óbito ) __/__/__ 

( ) desconhecido 

14. Se morreu, principal causa do óbito 

( ) doença da artéria coronária 

( ) câncer 

( ) trauma 

( ) outra condição médica 

15. CID 

 

∗CPC (categoria da performance cerebral) 1-boa  2-moderada  3-severa 

                                                                     4-comatoso  5-morte cerebral 

∗ECG (escala de coma de Glasgow)           ocular 1-4  verbal 1-5  motor1-6 

 

16. Fonte da informação (para 14 e 15) 

( ) prontuário / registro médico 

( ) atestado de óbito 

( ) médico do paciente 

( ) autópsia  

( ) outra 

Informações Adicionais 

17. Provedor da RCP 

( ) enfermeiro 

( ) médico 

( ) fisioterapeuta 

( ) assistente clínico 

( ) outro 

18. Horário da intubação 

___:___ 

 



19. Tratamento durante o evento (abaixo)  

 

hora Comentário sinais vitais ritmo Desfibrilação  

( J ) 

medicações dose/ via 

       

       

       

Por favor checar se todas as informações estão completas e acuradas 

 

 

 

 



ANEXO 6 
 

ANÁLISE DE EQUIVALENCIA ENTRE AS VERSÕES ORIGINAL E 
TRADUZIDA  

Bloco : VARIÁVEIS DO PACIENTE : 

( ) –1 

( )   0 

( )   1 

Comentários: 

 

Bloco: VARIÁVEIS DO EVENTO: 

( ) –1 

( )   0 

( )   1 

Comentários: 

  

Bloco: VARIÁVEIS DO RESULTADO: 

( ) –1 

( )   0 

( )   1 

Comentários: 

Bloco: INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 

( ) –1 

( )   0 

( )   1 

Comentários: 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



ANEXO 9 
 
RELATÓRIO PADRÃO DE RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR HOSPITALAR 

 
Nome________________ 
Data de nascimento __/__/__ 

Idade__________ 

M ( )  F ( )  Desconhecido ( ) 
Data de admissão __/__/__ 
RH (Registro Hospitalar) ______________ 

 

9. Data do Evento __/   __   /__ 

                               Dia mês  ano 

10. Local 

( ) unidade coronariana                               ( ) unidade de terapia intensiva                         

( ) departamento de emergência                  ( ) área cirúrgica    

( ) ambulatório                                             ( ) unidade de cuidados gerais 

( ) unidade de diagnósticos e intervenção 

( ) outros _______________ 

11. Testemunhado ? 

( ) sim          ( ) não       ( ) desconhecido 

    Monitorizado ? 

( ) sim          ( ) não 

12. Intervenções do SAVC no momento do evento (marque as realizadas) 

( ) nenhuma                                                          ( ) intubação 

( ) acesso intravenoso (IV)                                    ( ) ventilação mecânica  

( ) medicamentos IV                                              ( ) desfibrilador/    

( ) monitor de ECG                                                    cardioversor implantável 

( ) cateter intra-arterial 

 

Variáveis do Evento 

 

13. Causa imediata ( marque apenas uma opção ) 

( ) arritmia letal 

( ) hipotensão 



( ) depressão respiratória 

( ) alteração metabólica 

( ) isquemia ou infarto do miocárdio 

( ) desconhecida 

( ) outra _______________ 

14. Tentativa de ressuscitação ? 

( ) sim (marque todas as intervenções realizadas) 

     ( ) compressão torácica 

     ( ) desfibrilação 

     ( ) abertura de  via aérea  

( ) não (marque apenas uma opção) 

     ( ) encontrado morto 

     ( ) injustificável 

     ( ) DNR- disposição de não ressuscitação 

15. Condição inicial 

consciente ?    sim ( )          não ( ) 

respirando ?    sim ( )          não ( )  

pulso presente ?            sim ( )          não ( ) 

 

16. Ritmo inicial 

( ) fibrilação ventricular -  FV                    ( ) bradicardia 

( ) taquicardia ventricular - TV                  ( ) assistolia 

( ) atividade elétrica sem pulso – AESP 

( ) ritmo com perfusão 

 

9. Horários do evento 

(horários destacados serão utilizados para calcular os intervalos da cadeia de 

sobrevivência hospitalar segundo AHA e ER) 

 

início/colapso __:__ 

acionada equipe de RCP __:__ 

chegada da equipe de RCP __:__ 

parada confirmada __:__ 



início da RCP __:__ 

1° choque de desfibrilação __:__ 

liberação de vias aéreas __:__ 

1° dose de epinefrina __:__ 

término da RCP __:__ 

Por que ? 

( ) retorno da circulação espontânea ( RCE ) 

( ) morte  

( ) injustificável 

( ) DNR – disposição de não ressuscitação 

Retorno da circulação espontânea – RCE 

( ) retornou ( se sim, horário da RCE ) __:__ 

( ) não foi alcançada 

( ) RCE insustentável por 

             ( ) ≤ 20 minutos 

             ( ) > 20 minutos mas ≤ 24 horas 

             ( ) > 24 horas 

 

Variáveis do Resultado 

 

10. Hora da reanimação  

horário __:__                     data __:__ 

11. Resultado do evento no hospital (marque apenas uma opção) 

( ) alta hospitalar               data __:__ 

destino pós – alta:             outro hospital ___                 domicílio ___ 

                                          instituição de cuidado crônico ___          outro __ 

CPC∗ no momento da alta ________ 

Glasgow∗ total _____ ( ocular ___   verbal ___   motor ___ ) 

 

( ) morte hospitalar ( RCE > 24 horas )   data __/__/__ 

12. Vivo em 6 meses ? 

( ) sim   ( CPC ) = ___              ( ) não ( data do óbito ) __/__/__         

( ) desconhecido 



13. Vivo em 1 ano ? 

( ) sim  ( CPC ) = ___               ( ) não ( data do óbito ) __/__/__ 

( ) desconhecido 

14. Se morreu, principal causa do óbito 

( ) coronariopatia 

( ) câncer 

( ) trauma 

( ) outra condição médica 

 

15. CID – código: 

 

∗CPC (categoria da performance cerebral) 1-boa  2-moderada  3-severa 

                                                                     4-comatoso  5-morte cerebral 

∗ECG (escala de coma de Glasgow)           ocular 1-4  verbal 1-5  motor1-6 

 

16. Fonte da informação (para 14 e 15) 

( ) prontuário / registro médico 

( ) atestado de óbito 

( ) médico do paciente 

( ) necrópsia 

( ) outra 

Informações Adicionais 

17. Provedor da RCP 

( ) enfermeiro 

( ) médico 

( ) fisioterapeuta 

( ) assistente clínico 

( ) outro 

18. Horário da intubação 

___:___ 

 

 

 



19. Tratamento durante o evento (abaixo)  

 

 

hora Anotações sinais vitais ritmo Desfibrilação  

( J ) 

medicações dose/ via 

       

       

       

Por favor checar se todas as informações estão completas e acuradas 

 
 

 


