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Verificar o conhecimento da equipe multidisciplinar 
sobre emergências na enfermaria pediátrica e analisar 
a necessidade de treinamento dos profissionais 
atuantes do setor

Objetivo 

A PCR em pediatria é diferente quando no adulto, 90% 
dos casos são decorrentes de uma deterioração das 
funções respiratórias progressiva,  o que caracteriza 
uma parada cardiorrespiratória por hipoxemia. De uma 
maneira geral, é importante saber identificar um 
paciente em PCR, a sequência dos algoritmos para ter 
uma RCP de qualidade, visando seguir os valores 
padrões de compressões/ventilações com bolsa 
máscara ou via aérea avançada, respeitar os cuidados 
pós RCP para uma melhor qualidade de vida dos 
pacientes pós alta.

Esse trabalho é um estudo experimental prospectivo, 
CAAE 04191918.5.0000.0082, onde foi aplicado um 
questionário com 06 questões relacionadas ao tema 
“Parada Cardiorrespiratória em Pediatria”, com 
questões que abordam desde a identificação de uma 
emergência até a atuação propriamente dita e os 
participantes do estudo tiveram que assinar o termo de 
compromisso livre e esclarecido (TCLE). O 
questionário foi aplicado no mês de dezembro de 2018, 
onde foram incluídos, 26 profissionais da área da 
saúde, entre eles, 04 fisioterapeutas, 18 profissionais 
da equipe de enfermagem e 04 médicos, atuantes no 
setor enfermaria pediátrica do Hospital Estadual Mário 
Covas de Santo André. A aplicação do questionário 
teve duração de duas horas por plantão, com a 
autorização do supervisor responsável no horário. 
Após responderem o questionário todos os 
participantes receberam uma folha de respostas, onde 
continha as respostas corretas de cada questão. Os 
participantes que recusaram responder o questionário 
não sofreram nenhuma punição, ou represárias. 
A avaliação foi feita por meio de uma classificação 
simples de quantidade de acertos, sendo classificado 
em ruim aqueles que acertaram entre 0 e 2 questões, 
regular os profissionais que acertaram de 3 a 4 
questões e bom aqueles que acertaram de 5 a 6 
questões do questionário.

Equipe Frequência Porcentagem

Fisioterapeutas 4 15.38

Médicos 4 15.38

Enfermagem 18 69.23

Total 26 99,99%

TABELA 1 – Análise descritiva dos dados sobre equipes 
do setor de Enfermaria Pediátrica do Hospital Estadual 
Mario Covas, 2019.

Acertos
Equipe RUIM REGULAR BOM TOTAL

Fisioterapeutas 1

25%

3

75%

0

0%

4

100%
Médicos 1

25%

1

25%

2

50%

4

100%
Enfermagem 1

5,56%

13

72,22%

4

22,22%

18

100%

Total 3

11,54%

17

65,38%

6

23,08%

26

100%

TABELA 2 – Classificação das respostas em geral sobre 
o questionário de Emergências Pediátricas no setor de 
Enfermaria Pediátrica do Hospital Estadual Mário Covas, 
2019.

O presente estudo avaliou que é preciso um reforço no 
treinamento da equipe em relação à PCR em pediatria do 
setor para proporcionar um melhor atendimento a todos.
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