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Anatomia e Fisiologia dos Sistemas Respiratório,
Cardiovascular e Vascular Cerebral
Resumo

Para detectar as emergências cardiovasculares e realizar a RCP
de forma eficaz, é útil que você tenha uma compreensão básica
da anatomia e fisiologia dos sistemas respiratório, cardiovascular e
vascular cerebral.

Objetivos do
Aprendizado

Após a leitura desta seção, você deve ser capaz de:
• Descrever a anatomia e a fisiologia do sistema respiratório
• Definir parada respiratória e insuficiência respiratória
• Citar as causar mais comuns de obstrução das vias aéreas
• Descrever a anatomia e a fisiologia do sistema cardiovascular
• Descrever a anatomia e a fisiologia do sistema vascular cerebral
• Descrever a importância de realizar compressões torácicas
eficazes, com interrupções mínimas, durante a RCP
• Descrever a importância de evitar ventilação excessiva durante a
realização de RCP

O Sistema Respiratório
Anatomia
do Sistema
Respiratório

O sistema respiratório (Figura 1) tem 4 componentes:
• As vias aéreas, que conduzem o ar do meio exterior para os
pulmões e vice versa
• Os alvéolos – pequenas bolsas de ar localizadas nos pulmões
– onde ocorrem as trocas gasosas
• Um componente neuromuscular
• Um componente vascular
Vias Aéreas

As vias aéreas podem ser divididas em vias aéreas superiores e
inferiores:

Vias Aéreas Superiores

Vias Aéreas Inferiores

• Boca e nariz
• Traquéia (tubo de ar)
• Faringe (situada posteriormente • Brônquios (1 brônquio para
à língua)
o pulmão direito e 1 para o
• Laringe (caixa vocal)
pulmão esquerdo)
• Bronquíolos (ramificações dos
brônquios, que terminam nos
alvéolos)

Figura 1. Anatomia do Sistema Respiratório.
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Alvéolos

Os alvéolos são minúsculas bolsas de ar. Suas funções incluem
• Receber o ar ambiente inspirado (que, ao nível do mar, contém
21% de oxigênio) a partir das vias aéreas e permitir que o oxigênio
se difunda para o sangue
• Recolher o dióxido de carbono do sangue e transferi-lo para as vias
aéreas, para expiração
Uma delgada camada de células reveste o interior dos alvéolos. Uma
fina rede de capilares circunda os alvéolos. Juntos, os alvéolos e
capilares formam as unidades pulmonares básicas.
Componente Neuromuscular

O componente neuromuscular do sistema respiratório inclui
• O centro respiratório no encéfalo
• Os nervos aferentes e eferentes dos músculos da respiração
• Os músculos da respiração
Os principais músculos da respiração são
• O diafragma, um músculo grande, em formato de cúpula, que
− Se fixa à margem das últimas costelas
− Se estende ântero-posteriormente
− Separa a cavidade torácica da cavidade abdominal
• Os músculos intercostais (situados entre as costelas)
• Alguns músculos do pescoço e do ombro (cintura escapular)
O tórax é constituído das costelas, que se fixam posteriormente à
coluna e anteriormente ao esterno.
Artérias, Capilares e Veias

A tabela abaixo descreve as funções das artérias, capilares e veias
pulmonares:

Parte

Função

Artérias
Transportam sangue com pouco oxigênio do lado
Pulmonares direito do coração para a circulação pulmonar, em
direção aos capilares que circundam os alvéolos.
Capilares
Pulmonares

Formam uma rede ao redor dos alvéolos. Na interface
entre os capilares e os alvéolos, o oxigênio se difunde
dos alvéolos para os capilares e o dióxido de carbono
se difunde no sentido inverso.

Veias Pulmonares

Fisiologia
do Sistema
Respiratório

Transportam sangue com bastante oxigênio dos
pulmões de volta para o lado esquerdo do coração.

O sistema respiratório tem 2 funções primárias:
• Levar oxigênio do ar para o sangue
• Eliminar o dióxido de carbono do organismo
Todas as células do organismo necessitam um suprimento contínuo
de oxigênio para exercerem suas funções vitais. O metabolismo
produz dióxido de carbono, que o organismo deve eliminar. Se o
fornecimento de oxigênio for inadequado ou a eliminação de dióxido
de carbono estiver reduzida, pode ocorrer o desenvolvimento de
acidose.

Evitar
Ventilação
Excessiva
Durante a
RCP

A relação entre a ventilação (número de respirações multiplicado
pela freqüência respiratória) e o fluxo sangüíneo dos pulmões
é denominada relação ventilação-perfusão (V/Q). Para melhor
oxigenação do sangue e eliminação do dióxido de carbono, a
ventilação deve estar em equilíbrio com a perfusão. Durante a RCP,
o fluxo sangüíneo para os pulmões é aproximadamente apenas 20%
a 33% do normal. Portanto, durante a parada cardíaca, é necessária
uma ventilação menor (número menor de respirações e menor
volume) para fornecer oxigênio e eliminar dióxido de carbono que
quando a vítima apresenta uma perfusão adequada, com débito
cardíaco e fluxo sangüíneo para os pulmões em níveis normais ou
próximos ao normal.
Ao realizar a RCP antes de uma via aérea avançada estar
assegurada, será preciso realizar pausas nas compressões torácicas
para a aplicação das ventilações. Durante essas pausas, existe uma
falta de fluxo sangüíneo para o músculo cardíaco e para o cérebro.
Durante a RCP com uma via aérea avançada assegurada, cada vez
que se aplica uma ventilação, reduz a velocidade do sangue que
está retornando do corpo para o coração e para os pulmões. Se um
socorrista aplica um número excessivo de ventilações, o retorno de
sangue para o coração pode ser tão pequeno que o coração ficará
quase “vazio” antes de cada compressão torácica.

Neste caso, o débito cardíaco é ainda menor que 25% do valor
normal.
Isso ocorre porque a freqüência respiratória de 8 a 10 respirações
por minuto é recomendada durante a RCP aplicada por 2 socorristas,
assim que uma via aérea avançada estiver assegurada. Cada
ventilação deve ser aplicada durante aproximadamente 1 segundo.
Os profissionais devem ter cuidado para evitar a aplicação de um
número excessivo de ventilações, porque esse excesso não é
necessário e pode surtir efeitos negativos (p. ex., as ventilações em
excesso interferirão com o enchimento do coração e reduzirão o
fluxo sangüíneo gerado pelas compressões torácicas).
Sistema Cardiovascular

O sistema cardiovascular tem muitas funções fisiológicas. Duas
dessas funções primárias são análogas às dos pulmões:
• Transportar sangue oxigenado dos pulmões para as células do
organismo
• Transportar sangue contendo dióxido de carbono das células do
organismo para os pulmões
A maioria das pessoas saudáveis tem níveis relativamente
constantes de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. O estímulo
para a respiração vem do centro respiratório situado no encéfalo,
e o estímulo primário para alterar a profundidade e a freqüência
das ventilações é o nível de dióxido de carbono no sangue arterial
próximo à essa região do encéfalo.
Quando o nível de dióxido de carbono aumenta, ocorre o seguinte
processo:
• O centro respiratório no encéfalo envia mais sinais através dos
nervos para os músculos da respiração
• A freqüência e a profundidade da ventilação aumentam até que o
nível de dióxido de carbono caia
• Os sinais enviados pelo centro respiratório no encéfalo diminuem
• A freqüência respiratória diminui. Uma alça de retroalimentação
normalmente mantém uma relação constante (linear) entre o nível
de dióxido de carbono e a freqüência e profundidade da respiração
• O nível sangüíneo de dióxido de carbono é mantido em uma faixa
estreita de variação

Conteúdo de Oxigênio

O ar atmosférico ao nível do mar contém aproximadamente 21%
de oxigênio e 79% de nitrogênio. Como aproximadamente somente
25% do oxigênio no ar inalado é captado pelo sangue nos pulmões
durante a respiração, o ar exalado ainda contém uma concentração
significativa (aproximadamente 16%) de oxigênio e uma pequena
quantidade (5%) de dióxido de carbono e vapor d’água.
Na ventilação de resgate, o ar exalado pelo socorrista e fornecido
para a vítima contém uma quantidade suficiente de oxigênio para dar
suporte à oxigenação da vítima.
Mecanismos de Respiração

A inspiração (inalação de ar) é um processo ativo ao passo que a
expiração (exalação de ar) é geralmente um processo passivo. O
diafragma é o principal músculo relacionado à inspiração.
A seguir, apresentamos a seqüência de eventos que ocorrem no
processo de respiração:
• Dois conjuntos de músculos contraem simultaneamente – o
diafragma e os músculos entre as costelas (intercostais). Embora
os músculos intercostais tenham efeitos mínimos durante a
respiração normal, podem ter uma função importante em um
paciente adulto, se a função do diafragma estiver comprometida.
− O diafragma contrai e movimenta-se em direção à cavidade
abdominal, aumentando o volume intratorácico (volume interior do
tórax)
- Os músculos intercostais contraem e elevam o gradeado costal,
promovendo um maior aumento do volume intratorácico
• Quando o volume intratorácico aumenta, a pressão intratorácica e a
pressão no interior dos pulmões apresentam uma queda abaixo da
pressão atmosférica.
• A diferença entre o valor da pressão atmosférica e a pressão no
interior dos pulmões suga ar para os pulmões.
• Quando os músculos relaxam, as costelas movimentam-se para
baixo e o diafragma se eleva, reduzindo o volume da cavidade
torácica.
• O pulmão, que tem características elásticas, torna-se menor e o ar
no interior dos pulmões se movimenta para fora (expiração).

Parada
Respiratória e
Insuficiência
Respiratória

A tabela abaixo define a parada respiratória e a insuficiência
respiratória e o tratamento que o paciente necessita caso apresente
qualquer dessas alterações

Termo

Obstrução
das Vias
Aéreas

Definição

Necessidades do
Paciente

Parada respiratória

Ausência de
respiração

Ventilação com
pressão positiva
através de ventilação
• Boca-a-boca
• Boca-a-máscara
• Bolsa-valvamáscara

Insuficiência
respiratória

A respiração pode
estar presente, mas
ser inadequada
para manter níveis
sangüíneos normais
de oxigênio e dióxido
de carbono

Ventilação com
pressão-positiva ou
oxigênio suplementar
para garantir
uma oxigenação
adequada dos
tecidos

Obstrução das vias aéreas, principalmente a obstrução das vias
aéreas por corpo estranho (OVACE), é apresentada em detalhes
no livro do aluno. A causa mais comum de obstrução das vias
aéreas na vítima não responsiva é a oclusão pela língua. Qualquer
condição que leve à falta de responsividade ou à perda do tônus nos
músculos da mandíbula pode fazer com que a língua se movimente
posteriormente, em direção à garganta, e obstrua as vias aéreas
(Figura 2).
Os casos de óbito causado por obstrução das vias aéreas são
relativamente incomuns (1,9 mortes por 100.000) nos Estados
Unidos.1 Contudo, a necessidade de manejo adequado de
emergência das vias aéreas em casos de obstrução por corpo
estranho é de importância fundamental para a segurança em casa,
em restaurantes e em outros lugares públicos.

Figura 2. Obstrução das vias aéreas em vítimas não responsivas.

Parada
Respiratória

O centro respiratório no encéfalo deve funcionar para que haja
respiração com freqüência e profundidade adequadas para controlar
os níveis sangüíneos de dióxido de carbono. O centro respiratório
pode ser gravemente comprometido por fluxo sangüíneo inadequado
para o cérebro, em decorrência de
• AVC (comprometimento do fornecimento de sangue para uma área
do cérebro)
• Choque
• Parada cardíaca
• Ferimentos na cabeça
• Drogas que deprimem a respiração (p. ex., narcóticos)
Alguns segundos depois da parada cardíaca, a respiração cessará.
Durante os primeiros minutos após uma parada cardíaca súbita, a
vítima pode apresentar respiração agônica.
Muitas condições que reduzem gravemente a oxigenação do sangue
podem levar à parada respiratória sem parada cardíaca. Se a vítima
não recebe suporte de oxigenação e ventilação, a parada respiratória
pode evoluir para parada cardíaca.
Ao determinar a necessidade de ventilações de resgate ou de
compressões torácicas com ventilações de resgate, não confunda
respiração agônica com capacidade de ventilação.
Algumas causas adicionais de parada respiratória incluem as
doenças ou os ferimentos que reduzem a função cerebral ou que
interferem com a contração normal dos músculos da respiração.

O Sistema Cardiovascular
Anatomia do
Sistema Cardiovascular

O sistema cardiovascular inclui
• Coração
• Artérias
• Capilares
• Veias
Coração

O coração de um adulto não é muito maior que uma mão fechada.
Situa-se no centro do tórax, posteriormente ao osso do peito
(esterno), anteriormente à coluna vertebral (coluna torácica) e acima
do diafragma. Exceto pela área que se situa voltada para a coluna
e por uma pequena faixa inferior ao centro da parte anterior do
coração, o órgão é circundado pelo pulmão (Figura 3).
O coração é um órgão oco, dividido em 4 seções ou câmaras. A
camada que reveste essas câmaras mais internamente chama-se
endocárdio. A parede muscular espessa do coração é denominada
miocárdio. Uma bolsa denominada pericárdio envolve o coração.
Figura 3. Relações anatômicas do coração com os outros
componentes do tórax.
Borde
supraesternal
Pulmão
Esterno
(osso do peito)

Processo
xifóide
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externo)

Costelas
Coração
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coluna)

Diafragma

A tabela abaixo descreve a função das várias partes do coração:

Parte

Função

Átrio direito

Recebe o sangue do organismo

Ventrículo
direito

Bombeia este sangue em direção à artéria
pulmonar para distribuição pelos pulmões

Átrio esquerdo

Recebe sangue oxigenado dos pulmões

Ventrículo
esquerdo

Bombeia este sangue oxigenado em direção à
aorta, para irrigar todo o restante do corpo

Valvas

• Localizadas entre os átrios e os ventrículos e
no interior das 2 artérias principais (a artéria
pulmonar e a aorta)
• Ajuda a manter o fluxo de sangue sem refluxo,
através das câmaras cardíacas e em direção à
artéria pulmonar ou à aorta

O coração tem sua própria irrigação sangüínea. As artérias
coronárias são os primeiros ramos da aorta. Elas irrigam o miocárdio
e o endocárdio com sangue oxigenado. As 2 principais artérias, a
artéria coronária esquerda e a artéria coronária direita (Figura 4),
se ramificam formando uma rede complexa de artérias que irrigam
todas as áreas do coração.
Figura 4. As artérias coronárias.
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A Importância
de Um Fluxo
Sangüíneo
Adequado
para a Artéria
Coronária
Durante a RCP

O fluxo gerado pelas compressões torácicas fornece uma quantidade
pequena, mas fundamental, de oxigênio e substratos para o
cérebro e coração. Em vítimas de parada cardíaca súbita com
fibrilação ventricular (FV), as compressões torácicas aumentam a
probabilidade de um choque ser bem sucedido. As compressões
torácicas são especialmente importantes se o primeiro choque for
aplicado ≥ 4 minutos após o colapso.2 – 4
Muitas informações sobre a fisiologia das compressões torácicas e
o efeito da variação das freqüências de compressão, das diversas
relações compressão – ventilação e ciclos eficazes (porcentagem
de tempo que o tórax é comprimido versus o tempo permitido para
o retorno do tórax) provêm de modelos em animais. Contudo, na
Conferência de Consenso de 2005,5 os pesquisadores chegaram a
diversas conclusões sobre as compressões torácicas:
1. As compressões torácicas “eficazes” são essenciais para
fornecer um fluxo sangüíneo durante a RCP.
2. Para fornecer compressões torácicas eficazes, “faça
compressões fortes e rápidas”, com uma profundidade de
compressão de aproximadamente 4 a 5 cm. Comprima o tórax
à uma velocidade de aproximadamente 100 compressões por
minuto.
3. Permita o retorno total do tórax após cada compressão e
que os tempos de compressão e de relaxamento sejam
aproximadamente iguais.
4. Minimize as interrupções nas compressões torácicas
Uma medida da eficácia da RCP no fornecimento de fluxo sangüíneo
ao miocárdio é a pressão de perfusão coronária (PPC). Compressões
torácicas eficazes (conforme definido acima) podem gerar e manter
uma PPC adequada. Em estudos em animais, o nível de PPC durante
a RCP apresenta uma correlação com o fluxo sangüíneo miocárdico
e com o retorno da circulação espontânea: a elevação da PPC está
associada com um aumento da sobrevivência em 24 horas.
Cada vez que as compressões torácicas são reiniciadas, após uma
interrupção para a aplicação de ventilação ou para algum outro
procedimento, várias compressões são necessárias para a PPC
retornar a seu nível máximo. Portanto, as primeiras compressões são
menos eficazes que as subseqüentes. Esta é uma razão do ênfase
dado à minimização das interrupções nas compressões torácicas e
da recomendação de aumento na relação compressão – ventilação
nas diretrizes de 2005 da AHA para RCP. É importante fornecer
tanto respirações de resgate quanto compressões torácicas, mas os
socorristas devem tentar limitar as interrupções nas compressões
torácicas a não mais de 10 segundos.

Fisiologia do
Coração

A função do coração é bombear sangue para os pulmões e para o
organismo. As artérias e veias transportam o sangue entre os tecidos
do organismo e o coração. Nos tecidos, há uma troca de oxigênio e
dióxido de carbono entre o sangue e as células. Esta troca ocorre
através dos capilares que estabelecem uma conexão entre as veias
e as artérias.
Todas as células do organismo necessitam suprimento contínuo de
oxigênio para realizar as funções normais. Os processos vitais que
ocorrem no interior das células (metabolismo) produzem dióxido de
carbono como um produto de degradação. Essa substância deve ser
eliminada do organismo através dos pulmões.
Na realidade, o coração é uma dupla bomba:
Lado do
Coração
Direito

Esquerdo

Função
• O átrio recebe sangue que retornou do
organismo, após fornecer oxigênio aos
tecidos do organismo
• O ventrículo bombeia este sangue
vermelho-azulado escuro para os pulmões,
onde o sangue:
− É liberado do dióxido de carbono
− Adquire um suprimento de oxigênio, que
fornece uma cor vermelha brilhante ao
sangue rico em oxigênio
• O átrio recebe o sangue rico em oxigênio
dos pulmões
• O ventrículo bombeia sangue em direção à
aorta, que, por sua vez, conduz o sangue
para artérias menores, que o distribuem a
todas as partes do organismo

O coração do adulto em repouso bate ou bombeia 60 a 100 vezes
por minuto.
Cada vez que o coração do adulto bate, ejeta aproximadamente 70
mililitros de sangue. Em condições de repouso, o coração bombeia
aproximadamente 5 litros de sangue por minuto. Durante a prática de
exercícios físicos, o coração pode bombear até aproximadamente 35
litros por minuto. O volume de sangue total de uma pessoa pesando
65 kg é de aproximadamente 6 litros.

Cada contração dos ventrículos, ou batimento cardíaco, inicia
por um impulso elétrico. O coração tem seu próprio marca-passo
elétrico. O impulso é transmitido ao músculo cardíaco por um
sistema especializado de condução. O músculo cardíaco contrai
após o estímulo desse impulso elétrico. A contração é seguida de
um período de relaxamento. Durante o relaxamento, as câmaras
cardíacas são preenchidas com sangue. Esse sangue está pronto
para ser bombeado para fora dos ventrículos com a próxima
contração.
O coração tem seu próprio marca-passo natural. Contudo, a
freqüência cardíaca também pode ser alterada pelos impulsos
nervosos do cérebro ou por substâncias contidas no sangue, que
influem sobre o marca-passo e o sistema de condução.
Fisiopatologia
do Coração

Os músculos cardíacos necessitam oxigênio assim como qualquer
outro tecido do organismo. As artérias coronárias são responsáveis
pela irrigação sangüínea do coração. O sangue fornece oxigênio
para o coração. Uma artéria coronária pode ser bloqueada por
aterosclerose ou por um coágulo sangüíneo. Se a artéria estiver
bloqueada, o sangue não conseguirá chegar ao miocárdio (músculo
cardíaco). Quando o fluxo sangüíneo através da artéria coronária
é bloqueado, pode ocorrer uma entre diversas condições. Essas
condições são denominadas síndromes coronarianas agudas (SCA)
e são discutidas em maior profundidade mais adiante.
Descrição
Angina

A dor que se desenvolve quando
o músculo cardíaco é privado de
oxigênio.

Infarto agudo do miocárdio (IAM), • O músculo cardíaco
ou ataque cardíaco
efetivamente começa a morrer.
• O tamanho da área de infarto
do miocárdio é determinada
pelo ponto em que a artéria é
bloqueada, pela gravidade da
obstrução e pela quantidade
de músculo cardíaco que
as artérias irrigam além do
bloqueio.

O manejo da SCA melhorou muito durante as últimas DUAS décadas.
Os agentes fibrinolíticos (medicamentos “exterminadores de
coágulos”) e as intervenções coronarianas percutâneas (ICPs,
incluindo a angioplastia e a possível implantação de stent) podem
desobstruir os vasos coronários bloqueados, salvando vidas e
melhorando a qualidade de vida. 6 - 13 Um rápido diagnóstico e
o tratamento do ataque cardíaco reduzem significativamente a
mortalidade, 6 diminuem a extensão do ataque cardíaco, 7 melhoram
a função do ventrículo esquerdo 8 - 11 e diminuem a incidência de
insuficiência cardíaca. 12, 13 Contudo, essas intervenções devem ser
realizadas nas primeiras horas do início dos sintomas, para serem
mais eficazes. 12, 13
Algumas vítimas de ataque cardíaco podem sofrer de uma
complicação denominada fibrilação ventricular (FV). Quando há FV,
impulsos elétricos caóticos por todo o coração causam palpitações
cardíacas sem utilidade fisiológica. O coração pára de bombear
sangue e a parada cardíaca se desenvolve.
A FV é o ritmo cardíaco inicial mais freqüente em casos de parada
cardíaca súbita testemunhada. Deve ser tratada rapidamente com
RCP e desfibrilação elétrica. A probabilidade da desfibrilação reverter
a FV com sucesso para um ritmo com perfusão adequada diminui
rapidamente com o passar do tempo.
A FV não tratada evolui para assistolia em alguns minutos. 14 - 23 A
assistolia é uma ausência de impulsos elétricos no coração. Algumas
vezes, essa condição é referida como “linha plana”. Além disso, uma
RCP de boa qualidade promove um fluxo sanguíneo razoavelmente
contínuo e fornece oxigênio para o cérebro durante a parada cardíaca,
reduzindo a probabilidade de lesão cerebral grave. Quando há
desenvolvimento de assistolia, a probabilidade de ressuscitação com
sucesso é extremamente baixa.
Se a RCP for realizada, a FV perdurará por mais tempo. Se a FV
durar mais, a desfibrilação torna-se possível por muitos minutos
após a parada cardíaca. A RCP também aumenta a probabilidade
da aplicação do choque reverter a FV e do coração reiniciar um
ritmo normal após a aplicação do choque e da reversão da FV pela
desfibrilação. Daí a grande importância de aplicar rapidamente uma
RCP eficaz e solicitar e usar um DEA o mais depressa possível.

O Sistema Vascular Cerebral
Anatomia do
Encéfalo

O sistema nervoso central é composto de encéfalo e medula espinal.
Figura 5. O encéfalo e a medula espinal.
Hemisfério Cerebral

Cérebro

Lobos

Tronco Encefálico

Medula espinhal

Parte

Descrição

Cérebro

• A maior porção do encéfalo
• Aloja os centros nervosos que regulam todas as
atividades sensitivas e motoras do organismo

Hemisférios
cerebrais

• O cérebro é dividido em metades direita e
esquerda, os chamados hemisférios cerebrais.
• Cada hemisfério cerebral contém um conjunto
completo de centros sensitivos e motores.
• Geralmente, o hemisfério direito controla o lado
esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo
controla o lado direito do corpo.

Lobos

• Os hemisférios cerebrais são subdivididos
em lobos, ou seções, com diferentes funções
específicas. A falta de irrigação sangüínea para o
tecido do encéfalo em uma área específica pode,
portanto, resultar em uma perda limitada da função
específica controlada por aquela área do cérebro.

Tronco
encefálico

• A parte mais inferior do encéfalo.
• Composta dos ramos e tratos dos nervos que se
dirigem inferiormente para a medula espinal a
partir do cérebro.
• Inclui diferentes centros nervosos que monitoram
e controlam a função respiratória e circulatória.

Circulação do
Encéfalo

O encéfalo necessita um fluxo constante de sangue oxigenado para
suas atividades funcionais. Se houver interrupção do fluxo sangüíneo
para o encéfalo, pode ocorrer lesão cerebral ou morte.
Parte

Descrição

Artérias
Carótidas

• 2 grandes artérias na parte anterior do pescoço
• São responsáveis pelo fornecimento da maior
parte (80%) do sangue para o encéfalo (Figura 6)

Artérias
Vertebrais

• 2 artérias (direita e esquerda) na parte posterior
do pescoço
• São responsáveis pelo fornecimento de sangue
para o tronco encefálico
• Juntamente com as artérias carótidas, formam
uma rede que fornece sangue para o restante do
encéfalo

Figura 6. Circulação do encéfalo

Fisiopatologia
do Encéfalo

Lesões ou agressões ao encéfalo que danifiquem pequenas áreas
podem resultar em perda de funções específicas, enquanto outras
partes do sistema nervoso continuam a funcionar normalmente.
Por exemplo, a ruptura súbita ou o bloqueio do fornecimento
de sangue em uma artéria que irriga uma área específica do
encéfalo é um evento conhecido como acidente vascular cerebral
(AVC). Esse evento pode resultar em perda da movimentação
ou da sensibilidade de um lado do corpo, enquanto o paciente
permanece consciente e capaz de movimentar o outro lado do
corpo normalmente.
Como cada hemisfério cerebral controla a função do lado oposto do
corpo, as vítimas de AVC geralmente apresentam fraqueza e perda
da sensibilidade no braço e na perna no lado do corpo oposto ao
lado do encéfalo afetado pelo AVC. Sintomas adicionais, como fala
pastosa ou alterações visuais, podem estar presentes, dependendo
da localização do AVC no encéfalo.
Ferimentos cranianos graves podem causar lesão cerebral mais
difusa, com perda da responsividade e comprometimento das
funções encefálicas. Por exemplo, lesão cefálica grave ou AVC
grave podem alterar as condições mentais.
As anormalidades metabólicas afetam todas as células do encéfalo.
Um exemplo comum é a hipóxia (falta de oxigênio) durante uma
parada cardíaca. A vítima
• Perde a consciência
• Não responde a estímulos, como a dor
• Não tem capacidade de se movimentar voluntariamente
• Perde o controle das funções vitais, como a respiração
Quando a parada cardíaca se desenvolve, todas as células no
organismo são afetadas, embora o encéfalo seja afetado mais
significativa e imediatamente.

Interação
das Funções
Respiratórias,
Cardíacas e
Cerebrais

O coração, os pulmões e o encéfalo funcionam de maneira
interdependente. Os pulmões oxigenam o sangue e o coração fornece
sangue oxigenado para o cérebro.
A parada cardíaca ou respiratória privará o cérebro e outros órgãos
vitais de receber oxigênio. A obstrução súbita do fluxo sangüíneo
ou a hemorragia (sangramento) no interior do cérebro – a condição
denominada AVC – privará uma parte do cérebro de receber oxigênio.
Em outros casos, essa privação levará à uma perda da função
cerebral.
A função cerebral também afeta as funções cardíacas e respiratórias,
que são reguladas por centros especializados situados no encéfalo.
Como o encéfalo é o centro regulador de outros sistemas orgânicos
vitais, a disfunção cerebral, como aquela que pode se desenvolver
após um AVC, pode contribuir para a insuficiência cardiopulmonar e
culminar com o óbito.

SCA: A Apresentação Clínica da Doença Cardíaca
Coronariana (DCC)
Resumo

A Doença Cardíaca Coronariana (DCC) é causada pela formação de
placas ateromatosas nas artérias coronárias que irrigam o coração.
Inicia-se no final da adolescência ou logo após os 20 anos e evolui
assintomaticamente, até formar um estreitamento crítico de uma
ou mais artérias coronárias ou que ocorra uma ruptura aguda ou a
erosão da placa.
O termo síndrome coronariana aguda (SCA) refere-se a um conjunto
de distúrbios de DCC que apresentam em comum a ruptura ou a
erosão de uma placa instável preenchida por lipídeos (Figura 7). A
angina pectoris (também denominada simplesmente angina de peito)
é um sintoma freqüentemente causado por SCA (mas existem outras
causas de angina). Diferenciar a causa da angina de um paciente
extrapola o objetivo da prática da maior parte dos profissionais de
saúde de SBV. Portanto, esta seção enfocará o atendimento do
profissional de saúde de SBV à angina partindo do pressuposto que
a SCA seja a causa responsável. As duas apresentações clínicas
de SCA que serão consideradas como possíveis causas de angina
são o infarto agudo do miocárdio (IAM) e a angina instável (AI). Os
pacientes que apresentam uma dessas síndromes coronarianas
agudas estão sob risco de desenvolver parada cardíaca súbita.
Distúrbio
Clínico

Angina Instável
(AI)

Causa
Subjacente

Descrição

Se uma artéria coronária é apenas parcial
ou temporariamente ocluída, o músculo
cardíaco pode se tornar isquêmico e o
paciente pode ter desconforto ou dor
torácica (angina). Esses pacientes podem
Oclusão parcial ter angina em repouso, angina que faz o
ou intermitente da paciente acordar durante a noite (angina
artéria coronária noturna) ou angina que é desencadeada
pela prática de exercícios físicos de
intensidade mínima. A qualquer momento,
os pacientes podem desenvolver parada
cardíaca súbita causada por ruptura ou
por erosão da placa.

Infarto Agudo
do Miocárdio
(IAM)

Esses pacientes desenvolvem sintomas
agudos como o resultado da formação
de um trombo após a ruptura ou a
erosão da placa. O trombo bloqueia
Ruptura ou erosão
completamente uma artéria coronária e
da placa
um infarto de miocárdio (ataque cardíaco)
se desenvolve. O tratamento enfoca
a necessidade de uma desobstrução
completa e rápida da artéria coronária.

Figura 7. A história natural da doença cardíaca coronariana: evolução
para síndromes coronarianas agudas maiores.
Fase inicial da formação da placa

A Placa instável
B Ruptura da placa
C Angina instável
D Microembolos
E Trombo oclusivo
Fase significativa da formação da placa

Ruptura da placa/trombo

Angina
instável/
IMSEST

IMCEST
Resolução/angina estável

Angina Pectoris
A tabela abaixo contém informações sobre a angina pectoris.
Característica
Descrição

Causas

Sintomas típicos

Descrição
• Um desconforto transitório (que pode ou
não ser percebido como dor) causado por
um fluxo sangüíneo inadequado e pelo
fornecimento insuficiente de oxigênio para o
músculo cardíaco.
• Freqüentemente localizado no centro do
tórax (denominada região precordial ou
subesternal), porém, pode ser mais difusa,
se estendendo por toda a parte anterior do
tórax.
• A causa mais freqüente de angina é a
aterosclerose coronariana.
• Freqüentemente causada por qualquer
fator que aumente a freqüência cardíaca,
incluindo
− Exercícios físicos
− Esforços físicos incomuns
− Emoções fortes
− Temperaturas extremas
• Geralmente demora 2 a 15 minutos.
• Geralmente descrita como uma sensação
desconfortável de pressão, plenitude,
opressão ou dor no centro do tórax (Figura 8).
• Pode se irradiar para um lado (mais
freqüentemente o esquerdo) ou ambos os
ombros ou braços ou para o pescoço, região
da mandíbula ou para a porção média do
abdome (epigástrio).
• À medida que a gravidade do estreitamento
coronário se intensifica, a quantidade de
esforço físico necessário para causar angina
diminui.

Característica
Sintomas atípicos

Tratamento

Descrição
• As mulheres, os idosos e os diabéticos
freqüentemente apresentam-se com angina
de localização mais difusa e com descrição
mais vaga que a angina clássica.
• Podem incluir
− Falta de ar
− Síncope
− Sensação de cabeça vazia
− Fraqueza
− Náuseas ou vômitos
− Dor difusa 24 - 28
• Geralmente apresentam alívio imediato com
repouso ou uso de nitroglicerina.
• Se repouso ou 1 comprimido de nitroglicerina
(no caso de paciente com conhecida DCC)
não aliviarem a angina por esforços em 5
minutos, é necessário que o serviço médico
de emergência faça a avaliação do caso.

Figura 8. Localizações típicas da dor torácica durante um ataque
cardíaco.

Angina Instável

Table 1. Principais Apresentaçãoes da Angina Instável.
Tratamento
da Angina
Instável

Angina de
repouso

Angina que ocorre em repouso, sendo geralmente
prolongada (>20 minutos) e que ocorre na semana anterior
à consulta

Angina
de início
recente

Angina com gravidade de, no mínimo, CCSC III (limitação
acentuada das atividades físicas cotidianas), com início nos
2 meses anteriores à consulta inicial

Angina
progressiva

Angina previamente diagnosticada, que é geralmente mais
freqüente, com duração mais prolongada ou limiar mais
baixo (ou seja, com um aumento de pelo menos uma classe
CCSC nos 2 meses anteriores à consulta inicial, chegando,
no mínimo, à gravidade CCSC III).

Adaptado das Diretrizes AHCPR 1994. CCSC significa Classificação da Sociedade
Cardiovascular Canadense.

Acione imediatamente o sistema de atendimento de emergência, se
a angina no paciente com doença cardíaca conhecida não melhorar
ou se piorar após
• 5 minutos de repouso
• 1 comprimido de nitroglicerina
• 1 dose de nitroglicerina aplicada por aerossol
Conceitos Críticos: Apresentações
Atípicas de
Angina

Os idosos, 29 os diabéticos e as mulheres 24, 26 têm mais probabilidade
de manifestar um quadro de angina atípica, incomum, sem os
sintomas clássicos ou com apenas queixas vagas, inespecíficas.
Esses 3 grupos podem apresentar com fraqueza, falta de ar, síncope
ou sensação de cabeça vazia. O socorrista de SBV deve estar ciente
das várias maneiras pelas quais os pacientes podem manifestar
o quadro de angina e estar preparado para atuar conforme a
necessidade.

Ataque Cardíaco
A tabela abaixo contém informações sobre os ataques cardíacos:

Característica

Descrição

Descrição

Ocorre quando uma área do músculo
cardíaco é privada de fluxo sangüíneo e de
receber oxigênio por um período prolongado
(geralmente mais de 20 a 30 minutos) e o
músculo começa a morrer.

Causas

• Geralmente, é o resultado de estreitamento
grave ou do bloqueio completo de uma
artéria coronária comprometida ou da
ruptura ou erosão da placa, com formação
secundária de trombo.
• Causas raras incluem
− Espasmo das artérias: o espasmo de
um vaso sangüíneo (espontâneo ou
secundário a drogas como a cocaína)
interrompe o fluxo sangüíneo para o
músculo cardíaco, causando um ataque
cardíaco.
− Dissecção da artéria coronária
− Embolia

Conseqüências

• Quando há interrupção do fluxo sangüíneo
para o músculo cardíaco durante um certo
período de tempo, o músculo torna-se
isquêmico (comprometido, como resultado
de oxigenação inadequada).
• Se o fluxo sangüíneo através da artéria não
é rapidamente restabelecido, as células
do músculo cardíaco que são irrigadas
por aquela artéria começarão a morrer
(necrose).
• O músculo cardíaco isquêmico (músculo
que não recebe oxigênio suficiente) pode
desenvolver ritmos elétricos anormais,
incluindo fibrilação ventricular (FV)
• A FV se desenvolve mais freqüentemente
nas primeiras 4 horas do início dos
sintomas.

“Bandeiras
Vermelhas”
ou Sinais
de Alerta
de Ataque
Cardíaco

• O desconforto torácico é o sinal mais importante de um ataque
cardíaco. O desconforto é similar aos episódios anteriores de
angina quanto ao tipo, localização e irradiação, mas demora
consideravelmente mais tempo e não é aliviado – ou é apenas
parcialmente aliviado – com repouso ou uso de nitroglicerina. 30
Alguns pacientes relatam dor intensa, mas este aspecto não é
universal.
• O desconforto pode ocorrer em outras áreas da parte superior do
corpo. Os sintomas podem incluir dor ou desconforto em um ou
em ambos os braços, nas costas, no pescoço, na mandíbula ou no
estômago.
• Outros sinais podem incluir sudorese, náuseas, sensação de
cabeça vazia, ou falta de ar.
• Fique atento para o fato de que, em um seguimento a longo prazo
do estudo de Framingham, 33% dos primeiros infartos em homens
e em 50% em mulheres não foram clinicamente reconhecidos. 27
Aproximadamente 50% desses estavam, de fato, assintomáticos,
mas os outros 50% tinham apresentações atípicas. 28
− O desconforto pode não ser intenso e o paciente pode se queixar
somente de sintomas relacionados, como falta de ar. Você
deve suspeitar que esses sintomas representem angina atípica
se forem prolongados e não aliviarem com repouso ou uso de
nitroglicerina, principalmente em idosos, diabéticos ou mulheres.
− A pessoa não necessariamente terá “má aparência” ou todos os
sintomas para que um ataque cardíaco esteja presente.
− Lapsos de dor lancinante e fugaz geralmente não são sinais de
um ataque cardíaco.
− Se o paciente usa o termo “aguda” para descrever a dor, peça
que utilize uma outra palavra para esclarecer o significado.
Descrições de dor com apenas uma palavra podem ser ambíguas
e alguns pacientes utilizam o termo “aguda” com o significado de
intensa, enquanto outros utilizam esse termo para descrever a
qualidade da dor. A dor intensa pode ser angina, enquanto a dor
lancinante freqüentemente não é.
• Os sinais de um ataque cardíaco podem se desenvolver em
ambos os sexos, mesmo em adultos jovens, a qualquer momento
e em qualquer lugar.

Tratamento

O tratamento é determinado pelo tipo de ataque cardíaco ou de
angina que o paciente desenvolve. Os vários tipos de ataque
cardíaco podem ser identificados por alterações características
no eletrocardiograma (ECG) e, possivelmente, por marcadores
séricos de lesão miocárdica, freqüentemente denominadas enzimas
cardíacas. 31
Se houver o desenvolvimento súbito de uma oclusão completa de
um vaso coronário mais calibroso, geralmente se desenvolve um
infarto agudo de miocárdio com elevação do segmento ST (IAMEST).
Esse coágulo é rico em trombina. A fibrinólise ou a intervenção
coronariana percutânea (ICP) pode limitar o tamanho do infarto se o
procedimento for realizado suficientemente rápido.
Um trombo parcialmente oclusivo produz sintomas de isquemia,
que são duradouros e podem ocorrer em repouso. Nesta fase, o
trombo é rico em plaquetas (Figura 7, E). A terapia com agentes
antiplaquetários como a aspirina, o clopidogrel e os inibidores
do receptor da GP IIb/IIIa é mais eficaz nessa circunstância. A
terapia fibrinolítica não é eficaz e pode acelerar paradoxalmente a
oclusão, pela liberação da trombina ligada ao coágulo, promovendo
a coagulação. Um trombo intermitente pode causar necrose
miocárdica, produzindo um infarto agudo do miocárdio sem elevação
do segmento ST (IAMSEST).
Na ausência de elevação do segmento ST, os pacientes com dor
torácica tipo isquêmica podem se apresentar com depressão do
segmento ST ou ECGs não diagnósticos ou mesmo normais. A
depressão do segmento ST identifica uma população sob risco
aumentado de eventos miocárdicos adversos. Embora muitos
pacientes não tenham SCA (ou seja, a alteração ao ECG deve-se
a um diagnóstico alternativo, como hipertrofia ventricular esquerda
[HVE]), a triagem inicial e a terapia adequada incluem os agentes
antiplaquetários (inclusive a aspirina), antitrombina e a terapia
antianginosa. Esses pacientes geralmente têm um trombo que oclui
um vaso de forma parcial ou intermitente. Os aspectos clínicos
podem estar relacionados à natureza dinâmica de formação e
degradação do coágulo, ou seja, os sintomas clínicos que surgem e
desaparecem rapidamente.

Como Agir com Vítimas de SCA
Ações Iniciais

As ações iniciais a serem tomadas para pacientes com sintomas de
SCA são, essencialmente, as mesmas se o paciente estivesse em
um hospital ou fosse encontrado em um ambiente fora do hospital
(p. ex., enquanto você não está de plantão): mantenha a vítima
em repouso tranqüilamente e telefone para o número do serviço
de emergência. Posto que tanto a angina pectoris quanto o ataque
cardíaco são causados pela falta de irrigação sangüínea suficiente
para o coração, o tratamento adequado para ambos é interromper
a atividade física. Quando há um aumento da freqüência cardíaca
ou da pressão arterial, como durante a prática de atividade física,
o coração necessita mais oxigênio. O repouso reduz a freqüência
cardíaca e as necessidades de oxigênio do coração e do corpo. Os
socorristas devem possibilitar que a vítima fique deitada ou sentada,
na posição que permita maior conforto e melhor respiração.

Atendimento
Hospitalar

Os passos subseqüentes para pacientes com SCA incluem a
administração de oxigênio, aspirina, nitroglicerina ou morfina, de
acordo com a autoridade de sua atuação profissional e conforme
prescrito pelo médico do paciente, pelo médico responsável pelo
atendimento ou pelos protocolos do hospital.
Os socorristas também devem monitorizar atentamente os sinais
vitais do paciente até a chegada da equipe de cuidados avançados.
É possível que o paciente com sintomas de SCA desenvolva uma
parada cardíaca. Você deve estar preparado para (1) notificar
o serviço de emergência da ocorrência de uma mudança nas
condições do paciente e (2) iniciar a RCP imediatamente.

Atendimento
Fora do
Hospital

Muitas mortes decorrentes de ataque cardíaco ocorrem antes da
vítima chegar ao hospital. Muitas dessas mortes podem ser evitadas
se a vítima, um familiar ou um circunstante telefonar para o serviço
de emergência (192) nos primeiros minutos após o início dos
sintomas.

A causa mais comum de morte em ambiente fora de hospital em
vítimas de ataque cardíaco é a fibrilação ventricular (FV). A FV
pode freqüentemente ser tratada com sucesso com RCP e o uso de
um desfibrilador, mas se tornará fatal caso se desenvolva quando
a vítima estiver sozinha, em casa ou em outro local distante de
um desfibrilador e de pessoas treinadas em RCP e no uso do
desfibrilador.
Apesar dos esforços para educar o público sobre os fatores de
risco e os sinais precoces de alerta de ataque cardíaco, o índice de
mortes decorrentes dessa importante causa de óbito permanece alto.
Cinqüenta por cento dos pacientes que morrem de um infarto agudo
do miocárdio vão a óbito antes de chegarem ao hospital. A FV ou a
taquicardia ventricular (TV) sem pulso são as arritmias precipitantes
na maioria dessas mortes, 32 - 34 e seu desenvolvimento geralmente
ocorre durante as primeiras 4 horas após o início dos sintomas. 35 - 38
É essencial conhecer e identificar os sinais de ataque cardíaco para
reduzir a chance de um paciente apresentar uma parada cardíaca.
Por convenção, o tratamento inicial para uma vítima de SCA em
ambiente fora do hospital é mantê-la em repouso tranqüilamente
e acionar o serviço de emergência (ou 192). Além disso, deve-se
administrar aspirina assim que possível a todas as pessoas com
SCA, desde que o paciente não tenha alergia ao ácido acetilsalicílico
ou sinais de sangramento gastrintestinal recente ou ativo. O paciente
deve mastigar um comprimido de aspirina (revestido, não entérico)
(160 a 325 mg) assim que possível.
Um protocolo alternativo de tratamento para uma vítima que tenha
uma doença cardiovascular conhecida e uma instrução do médico
para tomar nitroglicerina primeiro é o seguinte:

Passo

Ação

1

Mantenha a vítima imóvel e faça-a ficar sentada ou deitada

2

Administre nitroglicerina (comprimido ou sublingual).
O uso de pomada ou adesivos de nitroglicerina não é
recomendado, pois seu início de ação é demasiadamente
lento e a absorção do medicamento através da pele é
imprevisível na presença de ataque cardíaco.

3

Se a angina não for aliviada ou se piorar após a
administração de um comprimido de nitroglicerina, acione
imediatamente o serviço de emergência.

Aspirina

4

Em geral, se o desconforto torácico persistir por 5 minutos,
apesar do repouso, é necessário uma avaliação médica
adicional. Em pacientes com doença cardíaca conhecida,
acione o serviço de emergência se os sintomas típicos
persistirem por 5 minutos, apesar do repouso e da ingestão
de um comprimido de nitroglicerina (ver Figura 9).

5

Após acionar o serviço de emergência, faça com que o
paciente mastigue um comprimido (160 a 325 mg) de
aspirina (ver abaixo). A vítima pode tomar até 2 doses
adicionais de nitroglicerina em intervalos de 5 minutos.

6

Monitorize atentamente os sinais vitais do paciente até a
chegada da equipe de cuidados avançados ao local. Caso
ocorra uma parada cardíaca, você deve estar preparado
para (1) notificar o serviço de emergência (192) da
ocorrência de uma mudança nas condições do paciente e
(2) iniciar a RCP imediatamente.

A aspirina deve ser administrada assim que possível para todas as
pessoas com síndromes coronarianas agudas, desde que o paciente
não tenha alergia ao ácido acetilsalicílico ou sinais de sangramento
gastrintestinal recente ou ativo. O paciente deve mastigar um
comprimido de aspirina (revestido, não entérico) (160 a 325 mg)
assim que possível.
A administração imediata de aspirina pode reduzir a mortalidade.
Em uma revisão de 145 ensaios, a aspirina demonstrou reduzir
significativamente os eventos vasculares em todos os pacientes com
infarto agudo do miocárdio (IAM). Além disso, esse medicamento
reduziu a incidência de IAM não fatal e a morte por causas
vasculares em pacientes de alto risco. 39 A aspirina inibe as plaquetas
e tem outros efeitos sobre a função de coagulação, que podem
reduzir a reoclusão da artéria coronária e os eventos isquêmicos
recorrentes após a terapia fibrinolítica.

Nitroglicerina

A nitroglicerina é um medicamento que dilata as artérias coronárias e
alivia o desconforto da angina pectoris/dor torácica do tipo isquêmica.
Como a nitroglicerina reduz a pressão arterial, a vítima que está
tomando esse medicamento deve permanecer sentada ou deitada.
A nitroglicerina pode produzir uma sensação de formigamento sob a
língua e causar cefaléia. A ausência desses sintomas, contudo, não
significa que os comprimidos estejam velhos ou sejam ineficazes. Os
comprimidos de nitroglicerina freqüentemente exercem sua função
adequadamente, mas podem não ser eficazes se
• A DCC for grave
• O paciente desenvolver SCA (com ruptura e erosão de uma placa e
formação de trombo).
Do mesmo modo, um paciente que tenha recentemente tomado
medicamentos para disfunção erétil não deve tomar nitroglicerina
por 24 a 48 horas. A combinação de nitroglicerina e medicação para
disfunção erétil pode causar uma queda súbita e significativa da
pressão arterial.
O passar do tempo e a luz podem inativar os comprimidos de
nitroglicerina. É melhor manter um estoque de comprimidos novos
armazenado em um lugar escuro e levar consigo somente alguns
comprimidos em um pequeno recipiente escuro, trocando por
comprimidos novos aproximadamente a cada mês. Se o paciente
estiver usando comprimidos de nitroglicerina “velhos”, pergunte onde
estão guardados os comprimidos novos, que não foram expostos à
luz. Alguns sprays de nitroglicerina são eficazes por 2 horas, e essa
forma de terapia com nitroglicerina pode ser realizada de modo mais
confiável.

Figura 9. Instruções (avançadas) ao paciente para usar nitroglicerina
e acionar o serviço de emergência durante a dor/desconforto torácico
não relacionado ao traumatismo.
O paciente já havia recebido
prescrição para nitoglicerina?
Não

A dor/desconforto torácico não
melhorou ou piorou 5 minutos
após seu início?

Não

Informe
o médico

Sim

Ligue para o serviço de
emergência (192)
imediatamente

Siga as instruções do médico regulador do serviço de
emergência (192). (É possível que o médico regulador
diga ao paciente para mastigar aspirina (160 a 325 mg)
se não houver contra-indicações ou o paciente pode
receber aspirina a caminho do hospital).

Sim

Tome UMA dose de nitoglicerina
(comprimido ou spray)

A dor/desconforto torácico não
melhorou ou piorou 5 minutos
após tomar uma dose de
nitroglicerina?

Sim

Não

Consulte as Diretrizes ACE/AHA
para tratamento de paciente com
angina crônica estável

Eventos
precipitantes
de Ataque
Cardíaco

O ataque cardíaco pode ocorrer em decorrência de várias
circunstâncias:
• A maioria dos episódios de síndromes coronarianas agudas ocorre
em repouso ou com atividade cotidiana leve.
• Exercícios físicos intensos são os eventos precipitantes em uma
pequena porcentagem dos casos, talvez 10% a 15%. 40, 41
• Eventos cotidianos com um forte impacto pessoal (p. ex., a morte
de um cônjuge ou de outro ente querido, divórcio ou a perda
do emprego) são freqüentemente observados antes do ataque
cardíaco e podem estar correlacionados. 42, 43
• Drogas ilícitas, como a cocaína, têm sido claramente demonstradas
como causas de ataques cardíacos e de arritmias ventriculares. 44

Negação: A
Reação Fatal
a um Ataque
Cardíaco

As vítimas de ataque cardíaco freqüentemente negam a possibilidade
de ataque cardíaco, com racionalizações como as seguintes:
• É indigestão ou alguma coisa que eu comi.
• Não pode estar acontecendo comigo. Eu sou muito saudável.
• Não quero incomodar meu médico.
• Não quero assustar ninguém.
• Vou tomar um remédio caseiro.
• Vou me sentir ridículo se não for um ataque cardíaco.

Quando a vítima começa a procurar motivos para acreditar que não
esteja tendo um ataque cardíaco, é um sinal para um circunstante
ou familiar procurar ajuda através do acionamento do serviço de
emergência.
A morte fora do hospital decorrente de ataque cardíaco é
freqüentemente passível de prevenção. Se ocorrer o desenvolvimento
de FV após a chegada da equipe do serviço de emergência, ela estará
preparada para realizar a RCP e a desfibrilação.
Todos os profissionais do serviço de emergência podem transportar
rapidamente as vítimas para o hospital e fornecer a notificação préchegada ao hospital que vai receber a vítima. Os profissionais do
serviço de emergência para suporte avançado serão capazes de obter
e interpretar um eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações. O ECG
de 12 derivações permitirá estratificar o paciente e determinará os
cuidados necessários. A notificação pré-hospitalar e a transmissão do
ECG fora do hospital (ou sua interpretação) reduzirão o tempo até que
o hospital que receberá a vítima dispense os cuidados definitivos á
vitima.
Os socorristas do serviço de emergência com treinamento avançado
também são capazes de estabelecer um acesso intravenoso (IV),
administrar medicamentos e fornecer suporte avançado à ventilação.
Contudo, nenhuma dessas terapias estará disponível para a vítima, a
menos que se notifique o serviço de emergência.
Conceitos
Críticos: A
Psicologia
da Negação
do Ataque
Cardíaco

A negação é uma reação comum a emergências como um ataque
cardíaco. A primeira tendência da vítima pode ser negar a possibilidade
de um ataque cardíaco. Essa negação não se limita à vítima – pode
também persuadir o socorrista. A tendência das pessoas envolvidas em
uma emergência para negarem ou minimizarem a natureza grave do
problema vigente é uma reação natural, que deve ser superada para
que se possa fornecer intervenção rápida e maximizar a probabilidade
de sobrevivência da vítima. A negação da natureza grave dos sintomas
retarda o tratamento e aumenta o risco de óbito. 45, 46
Os idosos, as mulheres, os diabéticos, hipertensos ou com DDC
conhecida são os que mais demoram para acionar o serviço de
emergência. 12
Como a vítima pode negar a possibilidade de um ataque cardíaco,
os socorristas devem estar preparados para acionar o serviço de
emergência e fornecer SBV, quando necessário. As campanhas de
orientação ao público têm sido eficazes em aumentar a conscientização
das pessoas sobre esse importante tópico. 47, 48

Ações do Serviço de Emergência para Vítimas de SCA
Resumo

O acionamento rápido do serviço de emergência após o
reconhecimento dos sinais e sintomas de SCA tem muitos benefícios:
• Os médicos reguladores de emergência podem enviar a equipe
de emergência adequada e fornecer instruções de atendimento ao
paciente antes da chegada da equipe. 49
• Os socorristas do serviço de emergência com treinamento em
SBV podem administrar oxigênio, nitroglicerina e aspirina. 50, 51 A
administração de rotina desses medicamentos em ambiente fora do
hospital pelos socorristas da ambulância com treinamento em SBV
reduz a morbidade e a mortalidade por ataque cardíaco. 52
− A nitroglicerina pode ser eficaz no alívio dos sintomas 53 e a
administração imediata de aspirina tem mostrado reduzir a
mortalidade em vítimas de SCA. 54
• Os socorristas do serviço de emergência com treinamento em
suporte avançado de vida (SAV) monitorizam o ritmo cardíaco
continuamente para detectar imediatamente arritmias cardíacas
potencialmente fatais.
− Em muitos sistemas, esses socorristas estão equipados e
autorizados a realizar um ECG de 12 derivações, e podem,
inclusive, transmiti-lo para o hospital que receberá o caso. Isso
permite fazer o diagnóstico de ataque cardíaco em curso e reduz
significativamente o tempo até o tratamento, incluindo a terapia
fibrinolítica ou ICP, desde a chegada ao hospital. 55 - 60
− No caso de ocorrer uma complicação (no local ou a caminho
do hospital), os socorristas do serviço de emergência com
treinamento em SAV podem administrar terapias que podem
salvar vidas, incluindo a desfibrilação rápida, o manejo das vias
aéreas e a administração de medicações IV.

Avaliação
Inicial e
Estabilização

Os socorristas pré-hospitalares (do serviço de emergência) com
treinamento em SBV devem seguir os seguintes passos para a
avaliação inicial e estabilização de pacientes com suspeita de SCA.

Passo

1

Ação
Avalie para determinar se você necessita iniciar os passos
de RCP.
• Em caso afirmativo, inicie a RCP.
• Em caso negativo, siga para o passo 2.

História

2

Mantenha a vítima na posição que ela considere mais
confortável e deixe-a descansar.

3

Tenha um DEA próximo à vítima e pronto para ser utilizado,
caso a vítima torne-se não responsiva, pare de respirar ou
não tenha pulso.

4

Se não houver necessidade de aplicar RCP, forneça
oxigênio suplementar, mesmo se as evidências iniciais de
oxigenação forem boas.

5

Administre aspirina e nitroglicerina, se tiver sido treinado e
estiver autorizado para tanto.

6

Prepare a vítima para ser transportada para um hospital ou
transferida pelos socorristas do serviço de emergência com
treinamento em SAV.

7

Monitorize os sinais vitais do paciente com atenção. No caso
de uma parada cardíaca, você deve estar preparado para
(1) notificar essa alteração nas condições do paciente ao
hospital que receberá o paciente ou ao socorrista a caminho
e (2) iniciar a RCP imediatamente.

O socorrista do serviço de emergência com treinamento em SBV
obtém um histórico dirigido durante o preparo do paciente para
o transporte, mas a obtenção desse histórico não deve atrasar o
transporte da vítima com SCA. O histórico deve incluir questões sobre
• O tempo do início dos sintomas
• A qualidade, intensidade, localização, irradiação e duração do
desconforto torácico
• Fatores que iniciam e aliviam os sintomas
• Atividade que estava sendo realizada no início dos sintomas
O socorrista do serviço de emergência também deve registrar os
antecedentes de problemas médicos significativos e os fatores de
risco de SCA.

Avaliação
Física

A avaliação física da vítima não deve atrasar o transporte. Essa avaliação
deve ser direcionada para os sinais vitais e para verificar a oxigenação,
ventilação e perfusão adequadas.
O socorrista do serviço de emergência com treinamento em SBV avalia a
cor da pele, a temperatura e o grau de hidratação da vítima. Tipicamente,
as vítimas com SCA exibem sinais de resposta ao estresse, incluindo
pele fria, pálida e com sudorese. O exame físico deve incluir a ausculta
de ruídos respiratórios e a avaliação da função respiratória.

Parada Cardíaca Súbita (PCS)
Resumo

A parada cardíaca súbita ocorre quando o coração para de bater
abrupta ou inesperadamente. A parada cardíaca súbita pode ocorrer:
• Como sintoma único e inicial de DCC
• Antes que quaisquer outros sintomas se desenvolvam
• Em pessoas com DCC conhecida
• Nas primeiras 4 horas após o início dos sintomas de um ataque
cardíaco (o mais comum)
Pacientes que desenvolvem parada cardíaca necessitam RCP
imediata e provavelmente necessitarão desfibrilação, assim que
estiver disponível. Segundos após a parada cardíaca, a vítima tornase não responsiva e pára de respirar. A vítima pode demonstrar uma
respiração agônica ocasional, que é uma respiração inadequada.
Vítima com respiração agônica necessita RCP.
Quanto antes se restabelecer a circulação para o coração e para
o encéfalo, maior a probabilidade de recuperação completa. O
desenvolvimento de lesão encefálica significativa freqüentemente
ocorre 4 a 6 minutos após a parada cardíaca sem RCP. Por
vezes, vítimas expostas ao frio extremo (p. ex., uma criança
pequena submersa em água gelada) antes da parada cardíaca
podem restabelecer a função encefálica normal após períodos
mais prolongados de parada cardíaca. Entretanto, esse tipo de
recuperação ou sobrevivência não é a regra.

Causas

Muitas podem ser as causas de parada cardíaca:
• DCC (a causa mais comum)
• Parada respiratória primária
• Ferimento direto no coração
• Uso de drogas
• Distúrbios no ritmo cardíaco
A lesão encefálica nem sempre leva à parada cardíaca, porque o
coração não necessita da função encefálica normal para continuar a
bater. Se a lesão encefálica causa parada respiratória, esta condição
pode precipitar uma parada cardíaca. Contudo, mesmo quando
a respiração cessa, o coração pode continuar a bater por vários
minutos, até que o nível sangüíneo de oxigênio torne-se tão baixo
que o coração pare de bater.

Na maioria dos episódios de parada cardíaca súbita, a causa direta
de parada cardíaca é a FV (um tremor não coordenado, caótico e
anormal do músculo cardíaco), que resulta em ausência de fluxo
sangüíneo. A FV se desenvolve em aproximadamente 5% dos
pacientes com ataque cardíaco e essa incidência não muda com
o passar do tempo. 61 A FV é responsável pela maioria dos óbitos
ocorridos fora do hospital em pacientes com ataque cardíaco e está
relacionada ao aumento da mortalidade hospitalar. 61

Tratamento

A FV geralmente não pode ser revertida para um batimento
cardíaco eficaz sem a aplicação de desfibrilação elétrica. Até que
a desfibrilação possa ser tentada, a RCP é o único meio para
possivelmente manter a perfusão dos órgãos vitais. A desfibrilação
consiste da aplicação de choque elétrico no coração através da
parede torácica. O choque elétrico despolariza todas as células
miocárdicas ao mesmo tempo, o que pode possibilitar o retorno da
atividade elétrica coordenada espontânea. A desfibrilação deve ser
realizada assim que possível e a RCP é necessária pelo menos nos
primeiros momentos após a desfibrilação (possivelmente por um
período de tempo mais prolongado).
A RCP imediata e a desfibrilação imediatas aumentam a
probabilidade de sobrevivência da vítima. A desfibrilação imediata
é um elo vital na Corrente de Sobrevivência (Figura 10). 62 Ela
tem mostrado melhorar significativamente a evolução em vítimas
de parada cardíaca ocorrida fora do hospital. 18, 63 - 67 Pode ser
realizada por pessoal minimamente treinado, usando desfibriladores
externos automáticos (DEAs) 68 - 70 (consulte “Desfibrilação Externa
Automática” no Livro do Aluno de SBV para Profissionais de Saúde).
Os socorristas com treinamento em SBV que atuam em sistemas
que disponham de DEAs devem aprender a utilizá-los.
Figura 10. A Corrente de Sobrevivência em Adultos

AVC Agudo
Resumo

O AVC é a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos
e a principal causa de lesão cerebral em adultos. A cada ano,
aproximadamente 700 mil estadunidenses sofrem um novo AVC ou um
AVC recorrente, dos quais quase 25% morrem. (Figura 11) 71, 72
Muitos avanços têm sido feitos na prevenção, no tratamento e na
reabilitação do AVC .73,74 A terapia com agentes fibrinolíticos oferece a
oportunidade de limitar a lesão neurológica e melhorar a evolução em
pacientes com AVC isquêmico, quando os agentes fibrinolíticos são
administrados por médicos em ambientes com protocolo claramente
definido, por uma equipe experiente e com a colaboração da instituição.75,
76
Contudo, o tempo disponível para o tratamento é limitado. 75,76
Os profissionais de saúde, os hospitais e as comunidades devem
desenvolver sistemas para aumentar a eficiência e eficácia dos cuidados
com AVC.73
A incapacidade para aderir aos protocolos aumenta o risco de
complicações, inclusive de hemorragia cerebral.77-79
Por essas razões, todos os pacientes que se apresentam ao hospital
nas primeiras 3 horas após o início de sinais e sintomas compatíveis
com AVC isquêmico agudo devem ser considerados candidatos a
receber terapia com agentes fibrinolíticos IV.75,76, 80,81 Para pacientes
com AVC isquêmico agudo que não sejam candidatos a receber
fibrinólise IV padrão, a administração intra-arterial de agentes
fibrinolíticos nas primeiras 3 a 6 horas do início dos sintomas
também pode ser benéfica. Devem ser administrados em hospitais
com experiência nessa terapia.82-84
O tempo disponível para fornecer essa terapia benéfica é curto.75,76 Caso
a terapia com agentes fibrinolíticos seja administrada para vítimas de
AVC isquêmico agudo que sejam indicadas para tanto, a maioria delas
deve receber a terapia nas primeiras 3 horas do início dos sintomas.
Esses tratamentos com limitação de tempo atualmente disponíveis para
o manejo do AVC enfatizam o importante papel dos socorristas leigos,
primeiros socorristas e da equipe do serviço de emergência. O rápido
reconhecimento, a intervenção imediata e o transporte rápido das vítimas
com suspeita de AVC do local do colapso para um hospital capaz de
manejar os pacientes com AVC agudo são procedimentos que podem
reduzir substancialmente a morbidade e mortalidade.

Após a leitura desta seção, você será capaz de
• reconhecer que a administração de agentes fibrinolíticos por via IV em
casos de AVC agudo pode limitar a incapacidade, se administrados
para pacientes elegíveis nas primeiras 3 horas do início dos sintomas
de AVC
• definir “ataque isquêmico transitório (TIA), AVC agudo, AVC isquêmico e
AVC hemorrágico”
• descrever os pontos chave no manejo do AVC (os 7 “D’s” do AVC) e a
importância de evitar atrasos em cada ponto
• reconhecer a natureza crítica dependente do tempo do tratamento do
AVC agudo, inclusive a importância da rápida detecção dos sinais de
AVC e do transporte para um hospital capaz de dispensar cuidados
para pacientes com AVC agudo
• reconhecer a importância de orientar os pacientes sob risco e seus
familiares para telefonar para o serviço de emergência (ou 192)
imediatamente, se surgirem sintomas de um possível AVC
• listar as metas de avaliação e manejo de pacientes com suspeita de
AVC em ambiente fora do hospital
• descrever a Escala de AVC Pré-Hospitalar de Cincinatti e a Triagem
Pré-Hospitalar do AVC de Los Angeles
• reconhecer a necessidade dos socorristas em SBV do serviço de
emergência de conseguirem as seguintes informações e comunicaremse com o hospital que receberá o paciente antes de sua chegada:
− Tempo desde o início dos sintomas suspeitos de AVC
− Os resultados de uma escala de AVC feita fora do hospital ou a
triagem do AVC
Figura 11. Prevalência estimada de AVC por idade e sexo, Estados
Unidos 1999 -2002 (Reproduzido de: AHA Heart Disease and Stroke
Statistics, 2005 Update. Dallas, Tex: American Heart Association;
2004; 16.)
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Fonte: Dados não publicados do NHANES III (1988-94). CDC/NCHS.

Fisiopatologia
e Classificação das Doenças Vasculares
Cerebrais.

A fisiopatologia de um AVC isquêmico é similar à do enfarto do
miocárdio. Em ambos os casos, não existe suprimento suficiente de
sangue e o fornecimento de oxigênio é inadequado e geralmente
resultado de uma obstrução por um coágulo sangüíneo. Este coágulo
sangüíneo freqüentemente obstrui o fluxo de uma artéria que já está
estreitada por aterosclerose. A intervenção rápida com terapia com
agentes fibrinolíticos pode melhorar a evolução do AVC. 75
A fisiopatologia do AVC hemorrágico é um pouco diferente. Esse
tipo de AVC ocorre quando um vaso se rompe. A vítima de um AVC
hemorrágico não deve receber terapia com agentes fibrinolíticos.

Ataque
Isquêmico
Transitório
(TIA)

Um ataque isquêmico transitório ou TIA é um episódio reversível de
disfunção neurológica focal que tipicamente dura alguns minutos.
Pode ser impossível distinguir entre um TIA e um AVC logo no
início. Se os eventos neurológicos forem resolvidos completamente
em uma hora, o evento será então classificado como um TIA. De
fato, a maioria dos TIAs dura somente 5 a 10 minutos e se resolve
completamente.85
Os TIAs são um indicador significativo de risco de AVC:
• Aproximadamente 10% dos pacientes com um TIA, se não
tratados, desenvolverão um AVC em 3 meses.86,87
• Aproximadamente 25% dos pacientes que se apresentam com AVC
tiveram um TIA prévio.88
O médico deve avaliar os pacientes que sofrem um TIA para
identificar as terapias que podem reduzir o risco de AVC. Os agentes
antiplaquetários, como a aspirina, podem reduzir o risco de AVC
subseqüente em pacientes com TIA. Além disso, outros tratamentos
podem ser necessários.

Definição de
AVC

O AVC é uma perda temporária ou permanente da função em uma
região do cérebro causada por uma interrupção do fornecimento de
sangue para a região. Existem dois tipos de AVC:
• Isquêmico
• Hemorrágico

AVC

Descrição

Isquêmico

• Compreende aproximadamente 80% de todos os
AVCs
• Resulta da completa oclusão de uma artéria
cerebral, causada por trombose cerebral (coágulo
sangüíneo) ou por embolia (bloqueio de um vaso
por um coágulo procedente de outra localização)
• Pode ser potencialmente fatal (cerca de 20% dos
pacientes morrem em 1 mês)
• Raramente leva à morte na primeira hora
• Os pacientes com AVC isquêmico podem ser
tratados com terapia com agentes fibrinolíticos,
caso o medicamento possa ser administrado nas
primeiras 3 horas do início dos sintomas e contanto
que os pacientes não tenham contra-indicações
para receber a terapia. Essa definição requer um
rápido reconhecimento do início dos sintomas de
AVC pela vítima de AVC ou por seus familiares,
o pronto acionamento do serviço de emergência
e a chegada da equipe, o rápido transporte feito
pela equipe do serviço de emergência com uma
notificação pré-chegada para um hospital capaz de
fornecer cuidados para o AVC agudo (protocolos
hospitalares para o fornecimento de terapia
fibrinolítica) e um rápido diagnóstico e tratamento
no hospital, incluindo a identificação de quaisquer
contra-indicações para essa terapia. Todos esses
procedimentos devem ser realizados nas primeiras
3 horas de início dos sintomas, caso o paciente
tenha indicação para receber terapia com agentes
fibrinolíticos

Hemorrágico

• Causado por rompimento da artéria cerebral, com
sangramento
• Dois tipos:
Subaracnóideo
• Sangramento na superfície do cérebro
• Causa mais comum: aneurisma 89,90
Intracerebral
• Sangramento no interior do tecido cerebral
• Causa mais comum: hipertensão arterial 91,92
• Pode ser fatal desde o início 93
• Pacientes podem se apresentar com um ou mais
dos seguintes sintomas:
– Parecem mais gravemente doentes que os
pacientes com AVC isquêmico

– Deterioração mais rápida
– Apresentam cefaléia mais intensa
– Apresentam distúrbios mais acentuados de
consciência
– Têm mais náuseas e vômitos graves
• A terapia com agentes fibrinolíticos não
pode ser administrada para pacientes com
AVC hemorrágico, pois poderia agravar o
sangramento intracerebral.
• Alguns pacientes com AVC hemorrágico podem
se beneficiar de intervenções cirúrgicas. 94,95

Classificação
do AVC

Os AVCs podem ser classificados de várias maneiras. Um método
classifica o AVC de acordo com a porção da circulação cerebral que
foi afetada. Essa classificação divide os AVCs em: os que envolvem
a circulação carotídea (anterior) e os que são relacionados à
circulação vértebro-basilar (posterior).

A Corrente da
Sobrevivência
para Vítimas
de AVC de
ACE/AHA

A AHA e a American Stroke Association desenvolveram uma
“Corrente da Sobrevivência do AVC” orientada para a comunidade,
que associa as ações específicas a serem tomadas por pacientes
e familiares com ações recomendadas por socorristas profissionais
de saúde fora do hospital, equipe do departamento de urgência e
serviços de especialidades hospitalares:
• Pronto reconhecimento e reação aos sinais de alerta do AVC
• Início imediato dos cuidados fora do hospital
• Rápido transporte pelo serviço de emergência e pré-notificação
para o hospital que receberá o caso
• Rápido diagnóstico e tratamento no hospital
As vítimas de AVC raramente precisarão de desfibrilação, embora
as arritmias sejam comuns durante as primeiras 24 horas após em
AVC.96 As vítimas de AVC realmente necessitam cuidados imediatos,
transporte rápido e notificação pré-chegada para um hospital capaz
de tratar o AVC agudo.

Pontos
Principais no
Manejo do
AVC: os 7 Ds
(EUA) dos
Cuidados do
AVC

O uso da regra mnemônica dos 7 Ds 97 para lembrar os pontos
fundamentais no manejo do paciente com AVC são:
• Detecção
• Despacho do serviço de emergência (Dispatch)
• Cuidados Iniciais pelo serviço de emergência (Delivery)
• Triagem e Avaliação no hospital (Door)
• Dados
• Decisão
• Medicamentos (Drugs)
Quaisquer desses pontos do manejo podem sofrer atrasos, portanto, em
cada um, a resposta e o manejo da vítima de AVC devem ser feitos com
habilidade e eficiência.
Os primeiros 3 Ds são de responsabilidade da comunidade, incluindo
público leigo, os primeiros socorristas e a equipe do serviço de
emergência:
• Detecção: a detecção ocorre quando um paciente, familiar ou
circunstante reconhece os sinais e sintomas de AVC ou de TIA e
telefona para o número do serviço de emergência (ou 192)
• Despacho do serviço de emergência (Dispatch): os médicos
reguladores do serviço de emergência devem, então, dar prioridades
para os telefonemas com suspeita de pacientes com AVC, assim como
fazem com as vítimas de ataques cardíacos ou de traumas graves e
podem enviar a equipe do serviço de emergência adequada, com alta
prioridade de resposta.
• Cuidados Iniciais pelo serviço de emergência (Delivery): os
profissionais do serviço de emergência devem responder rapidamente,
usando uma ferramenta de triagem rápida do AVC pré-hospitalar
para identificar os sinais e sintomas de suspeita de AVC, fornecer
a notificação pré-chegada para o hospital que receberá o caso e
transportar o paciente para um hospital capaz de cuidar de pacientes
com AVC agudo. Os socorristas do serviço de emergência devem
considerar o transporte de parentes ou familiares da vítima, para
confirmarem o tempo de início dos sintomas. O hospital que receberá
o caso rapidamente avaliará o paciente, determinará sua elegibilidade
para a terapia fibrinolítica e fornecerá a terapia com agentes
fibrinolíticos (se considerada segura e adequada) nas primeiras 3 horas
de início dos sintomas de AVC (meta: na primeira hora após a chegada
ao serviço de emergência). Esses 3 pontos são discutidos em mais
profundidade abaixo.
Os últimos 4 Ds são iniciados no hospital.
• Porta (Door): triagem e avaliação inicias pelo departamento de
emergência.
• Dados: realizar uma tomografia computadorizada para o diagnóstico da
presença ou ausência de hemorragias no cérebro.
• Decisão: identificar os candidatos indicados para receberem terapia
com agentes fibrinolíticos.
• Medicamento (Drug): tratamento com terapia com agentes fibrinolíticos.

Detecção
dos Sinais de
Alerta do AVC

O reconhecimento dos sinais e sintomas de AVC é fundamental para
a pronta intervenção e tratamento. A apresentação do AVC pode ser
sutil. Os sinais e sintomas de AVC podem incluir:
• Súbito enfraquecimento ou amortecimento da face, braço ou perna,
principalmente em um único lado do corpo
• Confusão mental súbita, dificuldade para falar ou compreender
• Problemas visuais súbitos em um ou ambos os olhos
• Problemas para se locomover, tonturas súbitas, perda do equilíbrio
ou da coordenação motora
• Cefaléia grave súbita sem causas conhecidas
Os pacientes sob risco de AVC e seus familiares devem ser ensinados
a detectar os sinais de alerta do AVC e instruídos a telefonar para o
número de serviço de emergência (ou 192) sempre que suspeitarem
da presença de sinais de AVC. Em um estudo recente com pacientes
com AVC, somente 8% haviam sido orientados sobre os sinais de
AVC, contudo quase 50% haviam desenvolvido um TIA ou AVC
prévios.98 A orientação a todos os pacientes sob risco e seus familiares
é responsabilidade dos profissionais de saúde e as informações
devem ser reforçadas a cada contato com o paciente ou sua família.

Despacho do
Serviço de
Emergência
(Dispatch):
O Pronto
Acionamento
do Serviço de
Emergência e
as Instruções
do Médico
Regulador

Tão logo suspeitem de sinais ou sintomas de AVC, os familiares ou
outros circunstantes devem imediatamente telefonar para o serviço de
emergência (192).
Este é o primeiro elo critico na Corrente de Sobrevivência do AVC. O
rápido reconhecimento e a reação imediata, incluindo telefonar para o
serviço de emergência (192), constituem o elo inicial que une a vítima
de AVC aos cuidados médicos. Este primeiro elo pode viabilizar a
administração de terapias como a fibrinolítica, que pode melhorar a
sobrevivência e a função após um AVC.
O pronto acionamento do serviço de emergência após o
reconhecimento do AVC é necessário por várias razões. A principal
é que os pacientes com AVC que são transportados pelo serviço
de emergência chegam mais rápido ao hospital que os que são
transportados por outros meios. Estudos documentam que o contato
com o médico de família ou o transporte da vítima para o hospital
por outra pessoa geralmente adiam a chegada da vítima de AVC ao
hospital e esse adiamento é freqüentemente suficiente para tornar o
paciente não candidato a receber o tratamento. 99-101 A chegada a um
hospital capaz de cuidar de pacientes com AVC agudo nas primeiras
1 a 2 horas do início dos sintomas aumenta a probabilidade da vítima
de AVC ter indicação para receber uma terapia tão sensível ao tempo
transcorrido, como é a terapia com agentes fibrinolíticos.102-106

Quando o serviço de emergência é acionado, os médicos
reguladores de emergência podem enviar a equipe de emergência
adequada e fornecer instruções de cuidados do paciente antes de
sua chegada ao local. 107-109 Os socorristas do serviço de emergência
podem então transportar a vítima para um hospital capaz de cuidar
de pacientes com AVC agudo e notificar aquela instituição antes da
chegada, para assegurar uma pronta avaliação e um tratamento
imediato, baseados no hospital.
Os reguladores do serviço de emergência desempenham um papel
fundamental no tratamento oportuno das potenciais vítimas de AVC.
São responsáveis por suspeitar da presença de um AVC quando
recebem um telefonema pedindo socorro e devem priorizar esse
tipo de chamado, assegurando uma rápida resposta do serviço de
emergência.
Os serviços de emergência devem fornecer orientações e
treinamento que minimizem os atrasos no atendimento préhospitalar, na avaliação e no transporte da vítima. Os médicos
reguladores de emergência devem identificar as potenciais vítimas
de AVC e fornecer orientações de alta prioridade para pacientes
com possibilidade de AVC. Os socorristas do serviço de emergência
devem ser capazes de dar suporte à função cardiopulmonar, realizar
uma rápida avaliação do AVC, estabelecer o tempo de início dos
sintomas (ou a última vez em que o paciente foi visto e considerado
normal), realizar a triagem e o transporte do paciente e fornecer uma
notificação pré-chegada para o hospital que receberá o caso.107, 108,
110, 111
. Os socorristas do serviço de emergência devem considerar
levar consigo um familiar ou parente da vítima para confirmar o
tempo de início dos sintomas ou a última vez em que o paciente foi
considerado normal.
Oitenta e cinco por cento dos AVCs ocorrem em casa e atualmente
somente 50% das vítimas de AVC nos Estados Unidos são
transportadas para o hospital pelo serviço de emergência.99-101 Os
AVCs que ocorrem quando a vítima está sozinha ou dormindo podem
adiar ainda mais o pronto reconhecimento e a ação no momento
adequado.112 Os programas de orientação ao público enfocaram
seus esforços nas pessoas sob risco de AVC e em seus amigos e
familiares.113 A orientação do público tem aumentado com sucesso
a proporção de pacientes tratados com terapia com agentes
fibrinolíticos.114, 115

Após telefonar para o número do atendimento de emergência (ou
192), o socorrista leigo deve fornecer cuidados de suporte que incluem
• Acalmar a vítima
• Utilizar a posição de recuperação (para vítima não consciente)
• Ventilação de resgate
• RCP, se necessário

Lidando com
a Negação do
Paciente

As vítimas de AVC podem
• Ser incapazes de compreender que estão sofrendo um AVC
• Negar seus sintomas com racionalizações 98
A maioria das vítimas de AVC adia o acesso aos cuidados por
diversas horas após o início dos sintomas.99-101 Este adiamento
pode limitar a possibilidade de receberem terapia com agentes
fibrinolíticos.

Manejo do AVC em Ambiente Fora do Hospital
O Serviço de
Emergência e
os Cuidados
de SBV

No passado, os socorristas do serviço de emergência com
treinamento em SBV recebiam orientações mínimas sobre avaliação
e cuidados do AVC.107, 108, 110, 116 Programas eficazes são necessários
para treinar as equipes do serviço de emergência a reconhecerem
com precisão e priorizarem os cuidados do AVC. 101, 117 Os socorristas
do serviço de emergência treinados em SBV agora desempenham
um papel fundamental no/na:
• Reconhecimento e estabilização das potenciais vítimas de AVC
• Seleção de um hospital para receber o caso que seja capaz de
administrar terapia com agentes fibrinolíticos
• Transporte rápido
Cada hospital que recebe casos de AVC deve definir sua capacidade
para tratar o AVC agudo e deve comunicar essas informações ao
serviço de emergência e à comunidade. Embora nem todos os
hospitais possam organizar os recursos necessários para administrar
com segurança a terapia fibrinolítica, cada hospital com serviço
de emergência deve ter um plano por escrito, descrevendo como
manejar os pacientes com AVC agudo naquela instituição. O plano
deve
• Detalhar os papéis dos profissionais de saúde nos cuidados dos
pacientes com AVC agudo
• Definir quais pacientes serão tratados com terapia fibrinolítica
naquela instituição
• Estabelecer quando é adequado transferir a vítima para outro
hospital com uma unidade dedicada ao AVC
Múltiplos ensaios clínicos randomizados e meta-análises em adultos
documentaram uma melhora no índice de sobrevivência em 1 ano,
na evolução funcional e na qualidade de vida quando os pacientes
hospitalizados com AVC agudo foram tratados em unidades
dedicadas ao AVC por equipes multidisciplinares com experiência
no manejo do AVC.101, 117 119 Esses estudos foram realizados fora
dos Estados Unidos, em unidades médicas que forneciam cuidados
agudos e de reabilitação. Como a melhora da evolução foi observada
em poucos dias, os resultados são considerados relevantes para
o estabelecimento de cuidados em unidades dedicadas ao AVC
nos Estados Unidos. Quando esse serviço for disponibilizado em
um local razoavelmente próximo, os pacientes vítimas de AVC que
necessitem hospitalização deverão ser internados nessa unidade.

Os pacientes com sinais e sintomas de AVC isquêmico agudo,
suspeita de AVC com comprometimento das vias aéreas ou alteração
no níveis de consciência devem receber as mesmas prioridades
dadas pelas políticas do serviço de emergência a pacientes com
sinais e sintomas de ataque cardíaco ou trauma grave, em termos de
médico regulador, tratamento e transporte.
Os objetivos do manejo fora do hospital por socorristas do serviço de
emergência treinados em SBV para pacientes com suspeita de AVC
incluem
• Prioridade no atendimento e resposta
• Avaliação e manejo iniciais
• Identificação rápida do AVC (usando uma escala de AVC
padronizada)
• Transporte imediato da vítima para um hospital capaz de fornecer
cuidados para pacientes com AVC agudo
• Notificação pré-chegada para o hospital que receberá o caso

Avaliação
Inicial de SBV
do AVC Fora
do Hospital

A avaliação inicial da vítima de AVC deve ser realizada o mais
rapidamente possível, enfocando o ABC (vias Aéreas, Boa
respiração e Circulação). Pode haver obstrução da via aérea (mais
comumente causada pela língua e pela epiglote) se o paciente
estiver não responsivo ou com alteração do nível de consciência. Em
um paciente não responsivo, abra a via aérea obstruída pela língua
com a manobra de inclinação da cabeça - elevação da mandíbula ou
por somente elevação da mandíbula.
A ventilação insuficiente pode ocorrer se a língua do paciente estiver
obstruindo a via aérea e a aplicação de ventilações de resgate
pode ser necessária. A ventilação inadequada também pode se
desenvolver porque o paciente tem redução do nível de consciência
ou porque vomitou e aspirou o conteúdo do vômito. Como o paciente
pode vomitar, as técnicas de sucção ou as técnicas manuais podem
ser necessárias para limpar e manter a patência da via aérea. Caso
haja hipotensão arterial, raramente será devida ao AVC. Portanto, é
preciso considerar a presença de outras possíveis causas.

História
Clínica e
Avaliação
Física

Deve-se suspeitar de AVC em qualquer paciente com perda súbita
da função neurológica de um lado do corpo ou com alteração súbita
da consciência.
Os sintomas ocorrem sozinhos ou em qualquer combinação. Os
achados podem ser mais graves no início, intermitentes ou agravarse progressivamente.
As apresentações clínicas do AVC isquêmico e hemorrágico
freqüentemente se sobrepõem. Ambos os tipos de AVC podem
causar queda da rima bucal, fraqueza motora unilateral ou paralisia
e dificuldades de fala, mas alguns sintomas são úteis para uma
distinção inicial entre o AVC isquêmico e o hemorrágico.
A cefaléias (freqüentemente descritas pela vítima como de início
súbito e “a dor de cabeça mais forte da minha vida”), distúrbios
de consciência, náuseas e vômitos são mais acentuados em
vítimas com AVC hemorrágico que com o AVC isquêmico. A perda
de consciência pode ser transitória, com resolução quando o
paciente recebe atendimento médico. Os pacientes com hemorragia
subaracnóidea podem ter uma dor de cabeça intensa, sem sinais
neurológicos focais.
É importante notar que a apresentação clínica por si não pode
distinguir o AVC isquêmico do hemorrágico. Será necessário realizar
uma tomografia computadorizada para excluir a presença de AVC
hemorrágico antes de administrar terapia com fibrinolíticos.
O paciente com AVC isquêmico pode ter indicação para tratamento
hospitalar com terapia fibrinolítica. Para tanto, todos os aspectos
a seguir devem acontecer nas primeiras 3 horas após o início dos
sintomas:
• Transporte da vítima para o hospital com notificação pré-chegada
• Mobilização de uma equipe de tratamento no hospital que receberá
o caso
• Determinação da indicação com uma tomografia computadorizada
(obtida e interpretada) e outros critérios de elegibilidade
• Administração de terapia fibrinolítica
A conscientização desses fatores criticamente dependentes do
tempo deve ser incorporada na avaliação e no manejo em ambiente
fora do hospital.

História
Clínica

Após um AVC, o paciente pode ser capaz de comunicar-se bem.
Caso isso seja possível, estabeleça a queixa principal e os sintomas,
como cefaléia, tontura, náuseas, vômitos, fraqueza, convulsões ou
dificuldades de fala.
Os socorristas do serviço de emergência devem estabelecer o tempo
de início dos sinais e sintomas de AVC. Este tempo é importante
para a terapia potencial. O início dos sintomas é considerado o início
do AVC e a indicação para a terapia fibrinolítica IV termina 3 horas
após esse início. Pergunte aos familiares ou amigos da vítima que
estavam no local quando o paciente pareceu estar normal pela última
vez (p. ex., quando o paciente foi para cama ou outras informações
que possibilitarão ao hospital que receberá o caso estimar o tempo
de início dos sintomas).
Alternativas Diagnósticas

O diagnóstico diferencial de AVC é um pouco limitado. Poucas
doenças neurológicas têm um curso súbito similar. O número de
alternativas diagnósticas é maior quando o paciente está comatoso
ou quando a história da doença atual não está disponível. Existem
algumas alternativas:
• Hipoglicemia (baixos níveis de açúcar no sangue), que pode
causar confusão mental e deficiência neurológica focal, sem uma
alteração maior da consciência. É uma consideração importante
nos pacientes diabéticos.
• Convulsões podem não ser testemunhadas e o paciente pode
ser encontrado somente com sinais neurológicos focais após a
convulsão (paralisia pós-convulsiva), que podem durar várias
horas.
• Uma queda pode causar uma lesão cefálica.

Exame Físico
e Manejo

A tabela abaixo enumera os passos para avaliação e manejo da
vítima de AVC
Passo
Ação
1
Assegurar uma via aérea adequada
2
Avaliar os sinais vitais

3

4

Realizar uma avaliação geral breve. Procurar a presença
de trauma na cabeça ou pescoço, de comprometimento
cardiovascular ou de outras anormalidades. Em ambiente
fora do hospital, utilize rapidamente uma ferramenta validada
como
• A escala de AVC pré-hospitalar de Cincinnati 107, 118-120
• A triagem pré-hospitalar do AVC de Los Angeles
(LAPSS)121, 122
Ambas as ferramentas são descritas abaixo
Havendo suspeita de diagnóstico de AVC, minimize o tempo
em campo e prepare o paciente para o transporte imediato
para um hospital capaz de fornecer cuidados para pacientes
com AVC agudo.

Figura 12. Queda da rima facial em pacientes com AVC. A, normal. B,
queda aparente no lado direito da face, quando o paciente tenta sorrir.

Figura 13. Flutuação do braço. Quando você pede para o paciente
fechar ambos os olhos e manter os dois braços esticados à frente do
corpo, com as palmas das mãos para cima, a fraqueza em um dos
lados do corpo pode tornar-se mais aparente.

Tabela 2. Escala de AVC Pré-hospitalar de Cincinnati
A anormalidade unilateral em qualquer uma das 3 áreas é altamente
sugestiva de um AVC.
Tente detectar um dos seguintes sinais (anormalidade em qualquer
um deles é altamente sugestivo de AVC):
• Queda da rima bucal (faça o paciente mostrar os dentes ou sorrir)
(Figura 12):
− Normal: ambos os lados da face se movimentam de maneira igual
− Anormal: um lado da face não se movimenta da mesma maneira
que o outro
• Flutuação do braço (faça o paciente fechar os olhos e estender
ambos os braços à frente do corpo, com as palmas da mão
voltadas para cima, por 10 segundos) (Figura 13):
− Normal: ambos os braços se movimentam da mesma maneira ou
ambos os braços não se movimentam
− Anormal: um braço não se movimenta ou um braço se desvia
para baixo em comparação ao outro
• Fala anormal (faça o paciente dizer “Você não pode ensinar novos
truques a um velho cão”):
− Normal: o paciente usa as palavras corretas sem fala pastosa
− Anormal: o paciente mistura as palavras, usa palavras erradas ou
não é capaz de falar
Reproduzido da referência 118.

Tabela 3. Los Angeles Prehospital Stroke Screen (LAPSS)
Para a avaliação das queixas neurológicas não traumáticas, não
comatosas agudas. Caso os itens 1 a 6 sejam TODOS marcados
“sim” (ou “desconhecido”), forneça a notificação pré-chegada para o
hospital que receberá o paciente com potencial de AVC. Se qualquer
uma for marcada “não”, volte ao protocolo de tratamento adequado.
Interpretação: Noventa e três por cento dos pacientes com AVC
terão um índice LAPSS positivo (todos os itens assinalados “sim” ou
“desconhecido”) (sensibilidade = 93%) e 97% daqueles com achados
positivos terão um AVC (especificidade = 97%). O paciente pode
ainda estar sofrendo um AVC, mesmo se os critérios LAPSS não
forem preenchidos.

Critério

Sim

Desconhecido

Não

1. Idade > 45 anos
2. História de convulsões ou epilepsia ausente
3. Duração dos sintomas < 24 horas
4. No momento inicial, o paciente não está
acamado ou em cadeiras de rodas
5. Glicose sangüínea entre 60 mg/dl e 400 mg/dl
6. Assimetria óbvia (direita versus esquerda)
em qualquer das 3 seguintes categorias de
exames (deve ser unilateral).

D fraca
(Marque com X
todos os critérios
aplicáveis)

E fraca
(Marque com X
todos os critérios
aplicáveis)

Sorriso/careta

Queda

Queda

Preensão
manual

Preensão
manual fraca

Preensão
manual fraca

Sem preensão
manual

Sem preensão
manual

Igual

Força do braço

desvio para
baixo

desvio para
baixo

Queda rápida

Queda rápida

Adaptado de Kidwell CS, Saver JL, Schubert GB, Eckstein M,
Starkman S. Design and retrospective analysis of the Los Angeles
Prehospital Stroke Screen (LAPSS). Prehosp Emerg Care. 1998; 2:
267 -273, e Kidwell CS, Starkman S, Eckstein M, Weems K, Saver JL:
Identifying stroke in the field: prospective validation of the Los Angeles
Prehospital Stroke Screen (LAPSS). Stroke. 2000; 31: 71 -76.
Manejo em
Ambiente
Fora do
Hospital

A primeira prioridade do socorrista deve sempre ser avaliar e dar
suporte para a via aérea, a boa respiração e a circulação (ABC).
A parada cardíaca em pacientes com AVC é pouco comum, mas
como muitas vítimas de AVC têm alteração no nível de consciência,
os problemas das vias aéreas e da ventilação são freqüentes.
Os procedimentos de SBV incluem as manobras de inclinação
da cabeça com elevação da mandíbula, elevação da mandíbula,
eliminação das secreções das vias aéreas e aplicação de ventilação
de resgate, quando adequado.
Convulsões e AVC

As convulsões podem complicar o AVC. Siga esses passos para
tratar a vítima com convulsão
Passo

Ação

1

Proteger a cabeça da vítima (se possível, coloque algo
macio embaixo da cabeça da vítima, como uma toalha ou
suas mãos, para evitar ferimentos).

2

Observe a vítima durante e após a convulsão.

3

Ao final da convulsão, avalie a via aérea e a respiração.

4

Caso a ventilação esteja adequada, ponha a vítima na
posição de recuperação, para permitir que as secreções
acumuladas sejam eliminadas.

5

Não coloque objetos ou os dedos na boca da vítima e
não tente restringir seus movimentos. A aspiração de
alimentos pode ocorrer como uma complicação de qualquer
convulsão.

Muitas vítimas de AVC demonstram arritmias, incluindo taquiarritmias
ventriculares e fibrilação atrial. 123-125 Essas arritmias podem indicar
uma causa subjacente de AVC (por exemplo, fibrilação atrial com
embolia) ou podem ser uma conseqüência do AVC. A presença de
bradicardia pode indicar hipóxia ou elevação da pressão intracraniana.
A maioria das arritmias em pacientes com AVC não requer tratamento.
A menos que o paciente necessite estabilização, o transporte imediato
do paciente deve ser a prioridade máxima. O serviço de emergência
deve transportar o paciente com sintomas de AVC para uma
instituição que forneça tratamento de emergência, com capacidade
comprovada para iniciar a terapia com agentes fibrinolíticos em
pacientes com indicação de AVC dentro de uma hora da chegada, a
menos que esse serviço de emergência esteja localizado a mais de 30
minutos de distância, com transporte em uma ambulância terrestre.
Um estudo desenvolvido da América do Norte revelou que a vasta
maioria dos pacientes reside em áreas a 30 minutos de distância de
carro de um hospital com capacidade para realização de tomografia
24 horas por dia.126 Os médicos do serviço de emergência devem
trabalhar em conjunto com os neurologistas e com hospitais regionais
para estabelecer protocolos claros de destino para pacientes com
suspeita de AVC agudo.
A notificação pré-chegada encurta o tempo até a avaliação hospitalar
definitiva e a intervenção para pacientes com AVC.110, 111, 116 Além
de informações padronizadas, os serviços de emergência devem
comunicar o hospital que receberá o caso (antes da chegada) dos
resultados da escala de AVC Pré-hospitalar de Cincinnati ou do
LAPSS e também o tempo estimado desde o início dos sintomas.
Essas informações permitem que o hospital tenha tempo para
preparar e coordenar os cuidados criticamente dependentes do
tempo. A instituição que recebe o caso deve ter um plano por escrito
para iniciar a terapia o quanto antes.

RCP e Desfibrilação: A Dimensão Humana
Resumo

Esta seção procura abordar a dimensão humana da RCP e da
desfibrilação.

Objetivos do
Aprendizado

Ao final desta seção, você será capaz de
• relacionar os sinais de alerta de uma reação de estresse
• descrever o objetivo de uma análise crítica do estresse após um
incidente (CISD)
• relacionar as barreiras psicológicas para a ação durante as
emergências cariorrespiratórias
• definir os valores éticos da autonomia e beneficência
• enumerar exemplos de diretivas antecipadas
• definir “DNAR”
• relacionar os critérios para cessação do suporte básico de vida
tanto fora quanto dentro do hospital
• discutir as políticas de DNAR para ambientes fora e dentro do
hospital e em casas de repouso
• explicar o objetivo das leis do Bom Samaritano

Desfechos da Desde 1973, mais de 7 milhões de pessoas aprenderam a realizar
Ressuscitação RCP. Muitos especialistas em Saúde Pública consideram que o

treinamento em RCP seja a iniciativa de saúde pública mais bem
sucedida dos tempos modernos. Milhões de pessoas querem
aprender a realizar ações para salvar a vida de um ser humano.
Apesar dos novos desenvolvimentos na área de ressuscitação serem
extremamente interessantes, a realidade é que muitos dos esforços
de ressuscitação serão mal sucedidos. O efeito desse fracasso sobre
o socorrista pode ser profundo.

Reações de Estresse
Resumo

Uma parada cardíaca é um evento dramático e emocional,
principalmente se a vítima é um amigo ou um ente querido. A emergência
pode envolver detalhes físicos desagradáveis, como sangramentos,
vômitos ou higiene precária. Todas as situações de emergência podem
ter uma carga emocional alta, principalmente se o socorrista tem um
envolvimento próximo com a vítima.A emergência pode produzir reações
emocionais fortes nos circunstantes, socorristas leigos e também nos
profissionais de saúde. As tentativas de ressuscitação mal sucedidas
podem até mesmo impor mais estresse sobre o socorrista. Esse estresse
pode resultar em uma variedade de reações emocionais e sintomas
físicos que podem durar muito tempo após a situação que lhes deu
origem. Essas reações são freqüentes e bem normais.
É comum que uma pessoa experimente alterações emocionais póschoque quando vivencia um evento desagradável. Geralmente, as
reações de estresse ocorrem imediatamente ou nas primeiras horas
após o evento. Algumas vezes, a resposta emocional ocorre mais
tardiamente.127
Lembre-se que essas reações são comuns e normais. Os psicólogos
freqüentemente descrevem essas reações como respostas normais
à uma situação anormal. As reações fortes simplesmente indicam
que um evento em especial teve um impacto muito intenso. Com
compreensão e esforço dos entes queridos, as reações de estresse
geralmente passam rapidamente.

•
•
•
•
•
•

Reações Físicas
Dificuldade de dormir
Fadiga
Irritabilidade
Alterações nos hábitos
alimentares
Confusão mental
Incapacidade de parar de
pensar sobre o evento 128

•
•
•
•

Reações Emocionais
Consternação
Ansiedade
Raiva
Culpa 129

Averiguações de Estresse em Incidentes Críticos
Resumo

Os psicólogos sabem que a melhor e mais simples forma de
reduzir o estresse após os esforços de ressuscitação é falar sobre
o assunto.130 Esse procedimento pode ser muito útil. Você pode
querer sentar-se com outras pessoas que testemunharam o evento
e falar sobre ele. A equipe do serviço de emergência é encorajada a
oferecer suporte emocional para socorristas leigos e circunstantes.
Discussões mais formais não devem incluir somente os socorristas
leigos mas também os profissionais que atenderam o caso.
Nessas discussões, os participantes devem ser encorajados a
descrever o que aconteceu e a reviverem o evento. É natural
e saudável que se faça isso. A maioria das reações diminuirá
em alguns dias. Compartilhar pensamentos e sentimentos com
companheiros de trabalho, colegas socorristas, a equipe do serviço
de emergência, amigos ou religiosos pode evitar as reações de
estresse e ajudar na recuperação.130

Averiguações
de Estresse
em Incidentes
Críticos
(CISD)

Em alguns locais, os chefes dos serviços de emergência podem
conduzir discussões mais formais ou averiguações após as
tentativas de ressuscitação. 130 Muitas controvérsias circundam o
conceito de CISD. As políticas locais devem determinar quando
essas averiguações são adequadas e como devem ser conduzidas.
Equipes especialmente treinadas podem estar disponíveis para
organizar e conduzir a CISD. Essas equipes geralmente estão
associadas com serviços de emergência, programas de assistência
aos empregados, centros de saúde mental da comunidade ou
sistemas de escolas públicas. Outras fontes de apoio psicológico e
emocional são os religiosos locais, os capelães da polícia e do corpo
de bombeiros ou os assistentes sociais do hospital e do PS. 127 - 130

Barreiras Psicológicas à Ressuscitação
Resumo

Tanto os alunos quanto os profissionais de saúde podem expressar
preocupações sobre a realização de RCP e do uso de DEA. 131, 132
Preocupações
• Medo de uma
atuação imperfeita
• Medo da
responsabilidade
• Ansiedade
• Culpa 133
Medo de infecção

Medo de problemas
legais

Possíveis Soluções
Os programas de treinamento devem
incorporar informações sobre a iniciativa
de realizar a RCP e encorajar os alunos a
desenvolverem um plano individualizado
de ação, para o caso de uma situação de
emergência. 134
• Profissionais de saúde também podem
expressar medo de realizar a ventilação
boca-a-boca. 131, 132
• Existe pouco risco de contrair uma infecção
quando se realiza a RCP.
• Os profissionais com o dever de responder
à uma emergência cardíaca têm uma
responsabilidade de fornecer RCP em
tempo ideal, incluindo a aplicação de
ventilações e as compressões torácicas.
• Os socorristas profissionais e os socorristas
que ficam em seus locais de trabalho devem
ter consigo um dispositivo de barreira ou
um dispositivo de ventilação com pressão
positiva durante todo o tempo.
• A disponibilidade imediata de um dispositivo
de barreira provavelmente aumentará a
confiança do socorrista e sua vontade de
realizar intervenções em tempo ideal.
• Aproximadamente 70% de todas as paradas
cardíacas ocorrem em casa e a vítima
provavelmente está junto de um amigo ou
familiar. 135
• Por vezes, o medo de problemas legais é
uma preocupação para o socorrista que se
vê diante da necessidade de realizar RCP
em um ambiente não profissional. 136

Inibição

• Nos Estados Unidos, a legislação e as
regulamentações da imunidade limitada
da Lei do Bom Samaritano em todos os 50
estados oferecem imunidade para quem
quiser realizar RCP gratuitamente (que não
recebam remuneração pelos cuidados) e de
boa fé (ou seja, tentando salvar uma vida).
• A probabilidade de uma ação penal é
maior quando uma tentativa de RCP é
extremamente lenta. Nunca houve um caso
de ação penal em que um socorrista leigo
que tentou realizar RCP em uma vítima de
parada cardíaca tenha sido condenado.
• Embora os socorristas profissionais atendam
a padrões muito mais elevados que os
leigos, a maioria dos estados dos EUA
possui a proteção da Lei do Bom Samaritano
para socorristas profissionais que realizam
RCP em ambiente não profissional.
• Tanto a RCP quanto a desfibrilação
requerem que o socorrista remova as
roupas que cobrem o tórax da vítima.
• O socorrista deve abrir a blusa ou a camisa
da vítima de parada cardíaca e talvez seja
necessário remover (ou cortar) suas roupas
de baixo. Os socorristas podem aplicar
RCP sem remover o sutiã da vítima, desde
que este não interfira com a capacidade
do socorrista aplicar compressões de
intensidade suficientes durante a RCP.
• A inibição e o recato comuns podem impedir
os socorristas de removerem as roupas de
um estranho, principalmente na frente de
outras pessoas, em um lugar público.
• Os socorristas devem prever esses
possíveis sentimentos e não podem
deixar que o recato e a inibição adiem as
intervenções imediatas salvadoras de vida
em uma vítima de parada cardíaca. 137

Princípios Éticos e Tomada de Decisão sobre a
Ressuscitação
Resumo

A meta da terapia médica é preservar a vida, restaurar a saúde,
aliviar o sofrimento e limitar a incapacidade. Esses objetivos são
influenciados pelos valores comuns da sociedade – autonomia,
beneficência, não maleficência e justiça. A RCP é uma terapia
médica que deve ser considerada no contexto dessas metas e
valores éticos. Deve ser usada para preservar a vida, restaurar a
saúde e limitar a incapacidade. Freqüentemente, essas metas não
podem ser alcançadas.
Assim como para todas as intervenções médicas, existem indicações
e contra-indicações para o uso de RCP. Os valores éticos devem ser
pesados, incluindo os benefícios potenciais para os pacientes e sua
anuência relativa à implementação do tratamento. Contudo, nesse
aspecto, a RCP é única, pois não existe tempo para deliberação
antes do início da ressuscitação e, diferentemente de outras terapias
médicas, a RCP é instituída sem ordens do médico. Ela é iniciada
partindo da premissa de consentimento implícito.
Como uma das metas primárias da terapia médica é a preservação
da vida, a aplicação da RCP é favorecida e o padrão de conduta
ainda é iniciar a RCP imediatamente, a menos que existam contraindicações específicas.
O objetivo dessa seção é guiar os profissionais de saúde para a
difícil tomada de decisão sobre o início e cessação da RCP. São
apenas diretrizes. Cada decisão deve ser individualizada e tomada
com reflexão e raciocínio. 138

Protocolos
DNAR

A beneficência e a proteção aos valores humanos são aspectos que
encorajam o profissional de saúde a defender os melhores interesses
de cada paciente. Algumas vezes, existem desacordos entre a visão
do médico e a do paciente sobre o que é de melhor interesse para
o paciente, e essa divergência deve ser resolvida favorecendo a
opinião do paciente, sempre que possível.
Autonomia do Paciente

A autonomia do paciente tornou-se um valor dominante na tomada
de decisão médica. Uma pessoa com competência e informada tem
o direito moral e legal de escolher se vai consentir ou recusar as
intervenções médicas. 139
O médico tem obrigação de determinar a capacidade de tomada de
decisão do paciente e de lhe fornecer informações suficientes para
tomar uma decisão informada.
Diretivas Antecipadas

Caso o paciente não possa tomar uma decisão informada sobre a
RCP, o médico que o atende deve considerar a presença de diretivas
antecipadas do paciente ou suas decisões através de representantes
legais e também a possível resposta do paciente à RCP.
Através de diretivas antecipadas, pacientes capazes podem indicar
as intervenções que desejam recusar ou aceitar, caso venham a
perder a capacidade de tomar decisões sobre seus cuidados de
saúde. As diretivas antecipadas incluem diretivas por escrito, desejos
em vida e procurações legais para fins de cuidados de saúde.
As diretivas antecipadas podem ser vagas e necessitar a
interpretação e o desenvolvimento de um plano de cuidados,
com protocolos médicos específicos (isto é, “não tentativa de
ressuscitação” [DNAR]). Os médicos devem tentar conseguir que
cada paciente deixe claras as diretivas antecipadas, mesmo se as
condições de saúde do paciente forem boas.

O protocolo DNAR é usado para solicitar que medidas de
ressuscitação cardiopulmonar não sejam realizadas na eventualidade
de uma parada cardíaca. Caso um protocolo DNAR esteja em vigor
quando o paciente tiver uma parada cardíaca, à vítima não deve
receber qualquer tratamento com tentativa de ressuscitação.
As ordens DNAR não impedem que
• Outras formas benéficas de terapia médica seja administradas (p.
ex., oxigênio, fluidos IV)
• Esforços de suporte avançado de vida (p. ex., terapia de reposição
de volume ou a administração de antiarrítmicos) sejam feitos antes
do desenvolvimento de parada cardíaca. 140
O médico deve obter um consentimento informado por escrito
para redigir um protocolo DNAR ou deve fornecer uma revelação
informada, nos casos em que se possa demonstrar que a RCP não
terá benefícios fisiológicos. 141 O protocolo DNAR deve ser discutido
com os familiares do paciente, quando indicado.
O direito de recusar os cuidados de saúde não significa que o
paciente tenha o direito de solicitar tratamentos que não sejam
benéficos. Contudo, é geralmente difícil determinar se uma tentativa
de ressuscitação será inútil ou se não será benéfica para o paciente. A
determinação da eficácia ou da inutilidade deve se basear nos critérios
de evolução fisiológica e não em critérios de qualidade de vida.

Início e Suspensão da RCP
Determinação
do Óbito em
Ambiente
Fora do
Hospital

O início imediato da RCP ainda é o cuidado padrão para pacientes
vítimas de parada cardíaca súbita. Os critérios para não iniciar a RCP
incluem
• Rigidez cadavérica
• Lividez
• Decomposição tecidual
• Trauma obviamente fatal
• Morte não testemunhada, na presença de incapacidade grave
crônica, doença debilitante em fase terminal ou uma doença fatal 142
• Protocolos DNAR válidos 143
A ressuscitação bem sucedida é raramente conseguida em pacientes
com parada cardíaca traumática, em ambiente fora do hospital e
tipicamente apenas sob condições clínicas específicas (p. ex., parada
cardíaca de curto prazo, devido a trauma penetrante, com curto tempo
de transporte para uma intervenção cirúrgica definitiva). 144 - 147
A declaração de óbito requer uma comunicação direta com o controle
médico, a menos que seja contra-indicada pelos protocolos locais.
A morte cerebral não pode ser determinada pela equipe fora do
hospital e as condições da pupila ou outras evidências de atividade
neurológica não devem ser utilizadas para determinar a morte fora
do hospital. 148 Os pacientes com hipotermia devem ser submetidos
a tentativas de ressuscitação intensa, mesmo quando os tempos de
transporte sejam prolongados.

Suspensão do
SBV

Os socorristas que iniciam o SBV devem continuar a realizá-lo até
que ocorra um dos seguintes eventos:
• Restauração da circulação espontânea eficaz e da ventilação
• Transferência dos cuidados para a responsabilidade de socorristas
médicos de emergência ou outras equipes treinadas, que
continuem a fornecer SBV ou iniciem o suporte avançado de vida.
• Transferência dos cuidados para um médico que determine que a
ressuscitação deva ser suspensa.
• Incapacidade de continuar os esforços de ressuscitação devido a
exaustão, por perigos ambientais que ponham o socorrista em risco
ou se a continuidade da ressuscitação poderá pôr outras pessoas
em risco
• Apresentação aos socorristas de um protocolo DNAR válido.

Políticas Hospitalares Relacionadas à RCP
Resumo

A Joint Commission on the Accreditation of Health Care Organization
(JCAHO) exige que os hospitais tenham políticas registradas por escrito
para os protocolos DNAR. Os hospitais precisam rever essas políticas
periodicamente, para que elas reflitam
• Desenvolvimentos na tecnologia médica
• Alterações nas diretrizes para RCP
• Alterações nas leis 149, 150
As políticas hospitalares precisam ditar que os médicos que atendem os
pacientes devem registrar os protocolos DNAR por escrito no prontuário
do paciente. A razão de ser do protocolo DNAR e de outros limites
específicos dos cuidados médicos devem ser documentados nas fichas
de evolução do paciente. 151 Protocolos DNAR sem ser por escrito podem
criar problemas. Podem ser mal compreendidos e colocar enfermeiros
e outros profissionais de saúde sob risco legal. Os protocolos DNAR
devem ser periodicamente revistos, principalmente se houver alteração
nas condições do paciente e, especialmente, antes do paciente se
submeter à anestesia. 152, 153
Um protocolo DNAR significa somente que a RCP não será iniciada.
Não significa que outros cuidados de saúde devam ser limitados. Esses
protocolos não devem levar ao abandono dos pacientes ou à negação
de cuidados médicos e de enfermagem adequados. Não são uma ordem
de “desistir”. Para muitos pacientes, as intervenções diagnósticas e
terapêuticas continuam a ser adequadas, mesmo após um protocolo
DNAR ter sido estabelecido. 148
Atualmente, os hospitais devem ter conselheiros, como comitês de ética,
que possam responder aos requisitos para resolução de problemas
éticos. Tradicionalmente, os comitês de ética têm caráter consultivo e de
aconselhamento e são eficazes em organizar programas de orientação e
desenvolver políticas hospitalares e diretrizes relacionadas à RCP. 149, 150

RCP em
Casas de
Saúde

As casas de saúde devem desenvolver e introduzir diretrizes
institucionais para o fornecimento de RCP ou sua manutenção para
seus residentes. Os planos de cuidados para os residentes nesses
locais devem ser individualizados, pois a RCP pode não ser indicada
para todos. As diretrizes para manutenção, suspensão ou início da
RCP devem se basear em critérios clínicos e nas preferências dos
pacientes. Todo paciente deve ser encorajado a redigir com clareza um
documento que reflita sua preferência de ser submetido a tentativas de
ressuscitação, caso necessite. 154 - 156

Sistemas Comunitários para Comunicar as Ordens DNAR
Resumo

Freqüentemente, existem confusões em estabelecer se as ordens
DNAR podem ser transferidas do hospital para o ambiente fora do
hospital. Ambientes fora do hospital incluem residências, casas
de saúde e locais públicos. Existem problemas relacionados à
identificação de pacientes que tenham redigido protocolos de ordem
DNAR. 157 O método mais comumente utilizado é um formulário
padrão, disponível nos serviços de saúde, de emergência ou
nos consultórios médicos. Outros métodos incluem o uso de um
bracelete, um cartão de identificação ou um registro central. Os
profissionais de saúde e os pacientes devem ser orientados sobre a
documentação adequada e a autenticidade das várias ordens DNAR
aceitas em seu sistema local.
Algumas vezes um familiar pode solicitar que a RCP seja feita,
apesar da existência de uma ordem DNAR no local de emergência.
Caso exista qualquer dúvida sobre a validade de uma ordem DNAR,
recomenda-se iniciar a ressuscitação e transportar o paciente para o
hospital. Os profissionais que fornecem os cuidados médicos podem
suspender o tratamento quando os conflitos estiverem resolvidos e
tanto a autenticidade quanto a legitimidade da ordem DNAR tiverem
sido validadas.
Não é raro haver confusão sobre a diferença entre ordens
DNAR e desejos em vida. 158 As ordens DNAR são protocolos
médicos dirigidos para equipes de cuidados de saúde, orientados
especificamente para a não realização de RCP.
Os desejos em vida são documentos legais que afirmam uma
preferência do paciente em relação às muitas formas de cuidados
médicos a serem implementadas caso ele perca a capacidade de
tomar decisões. 140 Os desejos em vida requerem interpretação e
formulação de um plano de cuidados médicos e freqüentemente
exigem uma avaliação de
• Capacidade de tomada de decisão do paciente
• Presença de doenças terminais
• Identificação de procurações
• Formulação de solicitações válidas sobre planos específicos de
tratamentos

Pode haver confusões quando os desejos em vida (não as ordens
DNAR) são apresentados a equipes de serviço de emergência que
fornecem atendimento cardiovascular de emergência (ACE). Devido
à complexidade e abrangência dos desejos em vida, a equipe do
serviço de emergência freqüentemente não pode interpretar seu
conteúdo ou verificar sua validade com rapidez.
As leis estaduais, as regulamentações locais ou a política interna dos
serviços de emergência sobre a aplicabilidade dos desejos em vida
em ambiente fora do hospital devem ser regularmente revistas. As
diretivas antecipadas com afirmações por escrito feitas pelo paciente
ou solicitações verbais de seus familiares sobre o que o paciente
gostaria geralmente não são levadas em consideração para os
cuidados médicos de emergência.

Aspectos Legais da RCP
Resumo

Embora o fornecimento de cuidados médicos seja guiado pelos
padrões de cuidados determinados pela profissão médica, o sistema
judiciário, os legisladores e as agências reguladoras vêm exercendo
uma influência crescente sobre a prática da medicina. As cortes
estaduais por diversas vezes têm defendido o direito do paciente de
recusar cuidados médicos. Leis estaduais sobre desejos em vida
fornecem diretrizes processuais para pacientes que desejam exercer
o direito de determinar antecipadamente as diretrizes para seus
cuidados médicos, caso percam sua capacidade de tomar decisões.
Os desejos em vida são documentos definidos por estatutos, que
fornecem instruções muito específicas, pelos quais as pessoas fazem
sua solicitação de uma forma legalmente aceita. O Ato Federal de
Autodeterminação dos Pacientes, dos EUA, determina que várias
agências de cuidados de saúde informem os pacientes de seus
direitos regulamentados pelas leis estaduais de desejos em vida. 140, 159

Leis do Bom
Samaritano

Praticamente todos os 50 estados dos Estados Unidos promulgaram
leis ou regulamentos para proteger as pessoas que fornecem ajuda
em uma situação de emergência, protegendo-as de envolvimento
em problemas legais. Essas leis pretendem encorajar os cidadãos
a fornecerem ajuda em situações de emergência, sem medo de
conseqüências litigiosas.
As leis do Bom Samaritano geralmente ditam que as pessoas que
fornecem ajuda no local de uma situação de emergência não serão
passíveis de sofrer ações penais por danos civis, caso ajam de boa
fé e não recebam uma compensação financeira específica por essa
ajuda.
Que Situações São Cobertas por Essas Leis?

Alguns estados dos EUA proporcionam a proteção somente se o
socorro for prestado no local em que ocorreu a situação de urgência.
A maioria das leis do Bom Samaritano dita que a pessoa que fornece
os cuidados de emergência deve ser movida por boa fé, não pode ter
agido com a expectativa de remuneração, não deve ter sido a causa
da emergência e não deve ter agido com má vontade ou ter sido
voluntariamente negligente ao fornecer ajuda.

Aspectos Legais do Uso de DEA
Resumo

Nos Estados Unidos, o medo de ações por imperícia e negligência
aumenta a cada ano. Programas inovadores que procuraram divulgar
a RCP e a desfibrilação imediatas em todas as comunidades são
obscurecidos por esse medo. 160
O medo de ações de imperícia agora está sendo resolvido.
Atualmente, todos os estados dos Estados Unidos têm legislação e
regulamentação da lei de imunidade limitada do Bom Samaritano para
socorristas leigos que usam DEA. 161 Isso significa que o socorrista
leigo será considerado um bom samaritano quando tentar realizar a
RCP e a desfibrilação em um paciente com parada cardíaca.
Por ser um bom samaritano, o socorrista leigo não pode ser
legalmente acionado por lesões ou danos que ocorram durante os
esforços de resgate (exceto nos casos de negligências grosseiras).
A legislação e as regulamentações variam de estado para estado e,
em alguns locais, outras pessoas também são cobertas pela isenção
(p. ex., pessoas que adquiram ou sejam proprietários de DEA), mas
todas essas leis de algum modo incluíram os socorristas que utilizam
DEA nas regulamentações existentes de Bom Samaritano.
Em algumas leis sobre a desfibrilação por socorrista leigo, a imunidade
das pessoas leigas contra ações legais é garantida somente quando
recomendações específicas são preenchidas. A seguir, citamos as
condições associadas à uma boa evolução:
• Os socorristas potenciais devem ter um treinamento formal em RCP
e no uso de um DEA (um curso de reconhecimento nacional, como o
curso de DEA da AHA ou equivalente, pode ser recomendado).
• Utilização de protocolos de tratamento, como o algoritmo RCP-DEA,
que sejam aprovados por revisão de profissionais de saúde.
• Realização de checagens de rotina e manutenção do DEA.
• Informar as autoridades locais mais próximas dos serviços de
emergência sobre a localização do DEA, para que a equipe do
serviço de emergência, principalmente os médicos reguladores,
tenha consciência de que a pessoa que telefona para 192 está em
um local em que exista um DEA disponível.
• Relatar o uso real do DEA para as autoridades dos serviços de
emergência (o relato geralmente é feito telefonando para 192 ou
para outro sistema de resposta de emergência).

Presença da Família Durante a Ressuscitação
Resumo

Segundo as pesquisas realizadas nos Estados Unidos e no Reino
Unido, 162 - 167 a maioria dos familiares gostaria de estar presente
durante a tentativa de ressuscitação de seu ente querido. Os pais e
os cuidadores de pacientes com doenças crônicas geralmente estão
acostumados e sentem-se à vontade diante de equipamentos médicos
e procedimentos de emergência. Os familiares sem conhecimentos
médicos relatam que estar ao lado de seu ente querido e poder
despedir-se durante os momentos finais da vida é extremamente
reconfortante. 162, 168, 169 Pais ou familiares freqüentemente não são
capazes de pedir ou dizer que querem estar presentes, mas os
profissionais de saúde devem oferecer essa oportunidade sempre que
possível. 165, 168, 170, 171
Os familiares presentes durante as tentativas de ressuscitação relatam
que sua presença os ajudou a se ajustarem à morte de seu ente
querido 162, 164 e a maioria afirma que presenciaria tudo novamente.
162
Exames psicológicos padronizados sugerem que os familiares
presentes durante a ressuscitação tendem a apresentar menos
ansiedade e depressão e um comportamento de luto mais construtivo
que os familiares que não presenciam as tentativas de RCP. 166
Quando os familiares estão presentes durante os esforços de
ressuscitação, os membros da equipe devem ser sensíveis à sua
presença. Um componente da equipe de cuidados de saúde deve ser
designado para permanecer com a família, responder a perguntas,
fornecer informações e reconfortar os familiares. 172
No ambiente hospitalar, os familiares normalmente estão presentes
durante a ressuscitação de um ente querido. Em ambiente fora do
hospital, os socorristas geralmente estão muito ocupados para dar uma
atenção individualizada às necessidades dos familiares.
Contudo, explicações rápidas e a oportunidade de permanecer
com seu ente querido podem ser reconfortantes. Alguns serviços de
emergência fornecem consultas de seguimento para familiares, após
uma ressuscitação mal sucedida.

SBV Pediátrico
Resumo

Esta seção resume os aspectos de consideração especial para SBV
pediátrico.

Objetivos do
Aprendizado

Ao final desta seção, você será capaz de
• definir os termos “recém-nascido, neonato, lactente, criança,
adulto”
• descrever as diferenças na anatomia e na fisiologia - lactente
e criança versus adulto - que afetam a parada cardíaca e as
tentativas de ressuscitação
• explicar quando telefonar primeiro e quando telefonar logo
• explicar o que deve ser levado em conta ao tratar uma criança com
necessidades especiais
• dizer como evitar a ocorrência de uma parada cardiopulmonar em
crianças
• descrever uma intervenção que tenha sido associada com um
declínio na incidência de SMSL
• dizer como realizar as habilidades de SBV em situações especiais

Definição
de RecémNascido,
Neonato,
Lactente,
Criança e
Adulto

A tabela abaixo dá a definição dos principais termos:
Termo
Neonato

•

Recém-Nascido

•

Lactente

•

Criança

•

Definição
Lactentes nos primeiros 28 dias
(1 mês) de vida. 173
Termo usado para descrever o
neonato nos primeiros minutos
a horas após o nascimento. O
termo é usado para dar atenção
às necessidades do lactente
no momento e imediatamente
após o nascimento (inclusive as
primeiras horas de vida) e até
que o recém-nascido deixe o
hospital.
Inclui o período neonatal e
estende-se até a idade de 1 ano
(12 meses).
Para fins deste texto, o termo
criança refere-se a pessoas
cuja faixa etária varia de 1 ano
até o início da puberdade.

Termo
Adulto

Definição
• Para fins de SBV por
Profissionais de Saúde (não
socorristas leigos), o termo
adulto aplica-se a vítimas desde
o início da puberdade até a
idade adulta.

Causas de Parada Cardíaca
que Afetam as
Prioridades
de Ressuscitação

A insuficiência respiratória ou a parada respiratória são uma causa
comum de parada cardíaca durante a infância. Essas diretrizes
enfatizam as necessidades de fornecimento imediato de RCP por
socorrista que esteja atuando sozinho – incluindo a abertura da via
aérea e a aplicação de ventilação – antes do acionamento do serviço
de emergência. Essa ênfase no suporte imediato da oxigenação e
da ventilação baseia-se no conhecimento do importante papel da
insuficiência respiratória na parada cardíaca pediátrica.

Débito
Cardíaco,
Fornecimento
de Oxigênio e
Demanda de
Oxigênio

O débito cardíaco é o produto da freqüência cardíaca pelo volume
do batimento cardíaco. Embora o coração da criança seja capaz
de aumentar o volume de batimento, o débito cardíaco durante a
infância depende muito da manutenção de uma freqüência cardíaca
adequada.
Bradicardia

A bradicardia pode estar associada à uma queda rápida no débito
cardíaco, levando à deterioração rápida da perfusão sistêmica.
De fato, a bradicardia é um dos ritmos terminais mais comuns
observados em crianças. Os profissionais de saúde são orientados
a fornecer compressões torácicas quando não existe pulso presente
ou quando se observa uma bradicardia grave (freqüência cardíaca
inferior a 60 batimentos por minuto [bpm]), apesar de oxigenação e
ventilação adequadas, e associado com sinais de perfusão sistêmica
inadequada.

Epidemiologia
da Parada
Cardiopulmonar:
Telefonar Rápido
(Lactente/
Criança) Versus
Telefonar
Primeiro (Adulto)

Em crianças, a incidência, a etiologia precisa e a evolução da
parada cardíaca e da ressuscitação são difíceis de determinar,
pois a maioria dos relatos de ressuscitação pediátrica contém
números insuficientes de pacientes ou utilizou critérios de
exclusão ou definições inconsistentes, que impedem sua
generalização ampla para todas as crianças. 174
Causas

Existem muitas causas de parada cardiopulmonar pediátrica,
incluindo
• SIDS
• Obstrução das Vias Aéreas
• Afogamento
• Trauma
• Sepse 173, 175 - 180
Incidência Neonatal e em Recém-Nascidos

Quando há necessidade de ressuscitação durante a infância, é
mais freqüente no momento do nascimento ou durante o primeiro
ano de vida:
• Aproximadamente 5% a 10% dos recém-nascidos necessitam
um certo grau de ressuscitação ativa no momento do
nascimento, incluindo estimulação respiratória. 181
• Aproximadamente 1% a 10% dos nascimentos em hospitais
necessitam ventilação assistida. 182
Em todo o mundo, mais de 5.000.000 mortes neonatais ocorrem
anualmente e a obstrução das vias aéreas ao nascimento é
responsável por aproximadamente 19% desses óbitos. 183 A
implementação de técnicas de ressuscitação relativamente
simples pode salvar as vidas de aproximadamente 1.000.000
crianças por ano. 184
Incidência na Infância

Durante toda a infância, a maioria dos casos de parada cardíaca
fora do hospital ocorre em casa ou próximo à residência, locais
em que as crianças estão sob a supervisão dos pais ou de
responsáveis. Nesse ambiente, as causas mais comuns de
parada incluem condições como:
• SIDS
• Trauma
• Afogamento
• Intoxicação
• Engasgo
• Asma grave
• Pneumonia

Em nações industrializadas, o trauma é a principal causa de morte
em crianças de 6 meses até o início da vida adulta. 185
Parada em Ambiente Fora do Hospital

Em geral, a parada em ambiente fora do hospital em vítimas
pediátricas caracteriza-se por uma progressão de hipóxia e
hipercarbia para parada respiratória e bradicardia e, depois, para,
parada cardíaca com assistolia. 177, 180, 186 A RCP eficaz e imediata,
realizada por circunstantes, está associada com o retorno bem
sucedido da circulação espontânea e da sobrevivência sem
seqüelas neurológicas em crianças. 173, 174 O maior impacto ocorre
na parada respiratória, 175 em que é possível registrar índices de
sobrevivência sem seqüelas neurológicas de > 70% 176 - 178 e na
fibrilação ventricular (FV), com registros de índices de sobrevivência
de 30%. 179 Contudo, somente 2% a 10% de todas as crianças
que desenvolvem parada cardíaca em ambiente fora do hospital
sobrevivem, das quais a maioria com graves seqüelas neurológicas.
179 - 185
Parte dessa disparidade deve-se ao fato da RCP por
circunstante ser realizada em menos de 50% das vítimas de
parada fora do hospital. 180, 183, 186 Alguns estudos demonstram que a
sobrevivência e a evolução neurológica podem ser melhoradas com
a realização de uma RCP imediata. 178, 187 - 189
Se a parada cardíaca é testemunhada e súbita (p. ex., uma criança
atleta sofre um colapso quando está em campo, praticando uma
atividade física), um socorrista sozinho deve acionar o serviço de
emergência (ou 192) e solicitar um DEA. A seguir, o socorrista deve
voltar ao local em que está a criança para iniciar a RCP e usar o
DEA, quando adequado.
A maioria dos estudos revela que os índices de sobrevivência de
parada cardiopulmonar em ambiente fora do hospital variam de 3%
a 17%. 147, 174, 175, 180, 186, 187, 189 - 197 Há relatos de 50% ou mais de índice
de sobrevivência sem seqüelas neurológicas após a ressuscitação
de crianças com apenas parada respiratória 193, 196 e, em alguns
estudos, a presença de TV ou FV está associada a um índice ainda
mais alto de sobrevivência. 189, 195
Benefícios das Compressões Torácicas e das Ventilações

Estudos demonstram que as compressões torácicas eficazes
e imediatas e as ventilações oportunas melhoram o retorno da
circulação espontânea e aumentam a sobrevivência sem seqüelas
neurológicas em crianças com parada cardíaca. 180, 187
A desfibrilação imediata pode melhorar a evolução de FV/TV no
paciente pediátrico 189, 195 (exceto para vítimas de afogamento 198 ).

Por Quê Telefonar Logo?

Um resgate rápido e organizado, com fornecimento de SBV e SAV
fora do hospital, melhora a evolução de vítimas de afogamento em
parada cardíaca, que talvez seja o cenário de parada cardíaca fora
do hospital melhor estudado em vítimas pediátricas. 199
Em vista da maioria das paradas em vítimas pediátricas ser
secundária à insuficiência respiratória progressiva ou ao choque
e da FV ser relativamente incomum nessa população, a RCP
imediata (telefonar logo) é recomendada para socorristas que
atuam sozinhos em vítimas pediátricas de parada cardiopulmonar,
em ambiente fora do hospital, diferentemente da abordagem
preconizada para vítimas adultas (telefonar primeiro).
Um SBV eficaz deve ser fornecido para lactentes e crianças o mais
cêdo possível. O socorrista que atua sozinho deve aplicar cerca de
5 ciclos de 30 compressões, seguidos de 2 ventilações, antes de
telefonar para o número do serviço de emergência (ou 192).
A necessidade de escolher entre telefonar primeiro ou telefonar logo
aplica-se somente se o socorrista estiver sozinho. Se houver dois
ou mais socorristas no local, um deverá telefonar para o número do
serviço de emergência, enquanto o outro inicia a RCP.
Utilize a tabela abaixo para ajudá-lo a decidir quando telefonar
rápido ou telefonar primeiro.
Telefonar Logo
• Em vítimas que ainda não estão
no início da puberdade
• Em vítimas de qualquer idade,
sob as seguintes condições
especiais:
– Afogamento
– Trauma
– Overdose de drogas
– Parada respiratória

•
•

•
•

Telefonar Primeiro
Em vítimas acima da idade de
início da puberdade
Caso a vítima tenha uma
parada testemunhada súbita,
mesmo em uma criança
previamente saudável
Colapso súbito de crianças com
doença cardíaca subjacente
Crianças com um risco
identificado de parada cardíaca
súbita ou arritmia

SBV para
Crianças com
Necessidades
Especiais

Crianças com necessidades de cuidados especiais de saúde
têm condições crônicas de natureza física, de desenvolvimento,
comportamentais ou emocionais, e precisam de atendimento de saúde
e serviços relacionados de tipo ou intensidade não necessariamente
requisitados por crianças com desenvolvimento típico. 200 - 202 Essas
crianças podem necessitar cuidados de saúde de emergência para
complicações agudas, potencialmente fatais, que são únicas para suas
condições crônicas, 202 como uma obstrução de uma traqueostomia,
falhas na tecnologia de suporte (p. ex., falha no respirador) ou progressão
da doença neurológica ou da insuficiência respiratória subjacente.
Aproximadamente 50% das respostas dos serviços de emergência
para crianças com necessidades de cuidados especiais de saúde não
estão relacionadas à necessidade especial da criança e podem incluir
as causas tradicionais de acionamento do serviço de emergência, como
o trauma, 203 que não requer tratamento além dos padrões normais do
serviço de emergência para cuidados de saúde.
Diretrizes Antecipadas

Os cuidados de emergência de crianças com necessidades especiais
e cuidados de saúde podem ser complicados pela falta de informações
médicas específicas sobre a condição basal da criança, plano médico
de cuidados de saúde, medicações atuais e qualquer tipo de ordem
de não tentativa de ressuscitação (DNAR). Certamente, a melhor
fonte de informações sobre as crianças com doenças crônicas é a
pessoa que cuida dessa criança diariamente. Caso essa pessoa não
esteja disponível ou esteja incapacitada (p. ex., após um acidente
automobilístico), alguns meios são necessários para o acesso a
informações importantes. Vários métodos foram desenvolvidos para
tornar essas informações imediatamente acessíveis, incluindo o
uso de formulários padrão, bancos de dados mantidos em lugares
convencionados na casa (p. ex., na porta da geladeira, pois a maioria
das residências tem esse eletrodoméstico), adesivos para vidros, cartões
para carteira e braceletes com alerta médico.
Nenhum desses métodos usado isoladamente para comunicar
informações mostrou-se superior aos demais. A American Academy
of Pediatrics e o American College of Emergency Physicians
desenvolveram um formulário padronizado, o Formulário de Informações
de Emergência (EIF, em inglês).202 Este formulário está disponível na
Internet no endereço (http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/104/4/
e53). Os pais e profissionais que cuidam das crianças devem manter as
informações médicas essenciais em casa, com a criança, na escola e
no local em que a criança recebe os cuidados diários. Os profissionais
que cuidam da criança devem ter acesso a essas informações, precisam
estar familiarizados com os sinais de deterioração nas condições da
criança e devem estar cientes de quaisquer diretivas antecipadas
existentes.203, 204

Caso o médico, os pais da criança ou a criança (quando adequado)
tenham tomado a decisão de limitar os esforços de ressuscitação ou
de suspender as tentativas de ressuscitação, uma ordem do médico
indicando os limites dos esforços de ressuscitação deve ser escrita,
para uso do hospital. Na maioria dos países, uma ordem separada
deve ser redigida para ambiente fora do hospital.
Aspectos legais e reguladores sobre as necessidades de documentar
essas diretivas em ambiente fora do hospital de não tentar a RCP
variam de país para país e, nos Estados Unidos, variam de estado
para estado. É sempre importante que as famílias informem o
serviço local de emergência quando essas diretivas devem ser
estabelecidas para cuidados em ambiente fora do hospital.
Sempre que uma criança com uma condição crônica ou
potencialmente fatal tem alta do hospital, os pais, enfermeiros
escolares e qualquer profissional de cuidados de saúde domiciliar
devem saber das possíveis complicações que a criança poderá
apresentar, os sinais precoces de deterioração e a causa dessas
alterações. Forneça instruções específicas sobre a RCP e outras
intervenções que a criança possa vir a necessitar e também instrua
sobre quem contatar e por que.204
Cuidados com a Traqueostomia

Caso a criança tenha uma traqueostomia, todos os responsáveis
pelos cuidados dessa criança (incluindo pais, enfermeiros escolares
e profissionais de cuidados de saúde domiciliar) devem saber avaliar
a patência da via aérea, limpar a via aérea e fornecer RCP com via
aérea avançada.
Caso seja necessário realizar uma RCP, aplique ventilações
convencionais ou ventilação bolsa-valva-máscara através do tubo
de traqueostomia. Assim como com qualquer forma de aplicação de
ventilação, observe a expansão bilateral do tórax para assegurar a
eficácia do procedimento.
Caso o tubo de traqueostomia fique obstruído e impossível de usar,
mesmo após as tentativas de limpá-lo com sucção, substitua-o.
Caso um tubo limpo não esteja disponível, aplique ventilações pelo
traqueostoma, até que uma via aérea possa ser assegurada. Caso
as vias aéreas superiores estejam patentes, pode ser possível
fornecer uma ventilação bolsa-valva-máscara eficaz através do nariz
e da boca, enquanto se oclui superficialmente o local do estoma.

Prevenção da Parada Cardiopulmonar em Lactentes e
Crianças
Resumo

Profissionais de saúde freqüentemente podem orientar os pais
e as crianças sobre os fatores de risco de ferimentos e parada
cardiorrespiratória. Essa sessão fornece informações sobre a
prevenção de SIDS e de ferimentos, que são as principais causas de
morte em lactentes e crianças, respectivamente.

Reduzir o
Risco de
Síndromes da
Morte Súbita
no Lactente
(SIDS)

SIDS é a sigla para o termo em inglês de morte súbita de um
lactente, tipicamente entre a idade de um mês e um ano, que não é
esperada com base na história médica da criança ou explicada por
outras causas, quando se realiza um exame de autópsia. A SIDS
provavelmente envolve uma variedade de condições causadas
por vários mecanismos, incluindo a obstrução das vias aéreas por
aspiração, com redução do nível de atenção e possível embotamento
da resposta à hipoxemia ou à hipercarbia.205-210
A incidência máxima de SIDS ocorre em lactentes entre 2 e 4
meses de idade. Setenta a 90% das mortes por SIDS são relatadas
nos primeiros seis meses de vida.205-210 Muitas características são
associadas com aumento no risco de SIDS, incluindo
• Dormir em posição de pronação (deitado de barriga para baixo)
• Dormir em superfícies muito moles
• Tabagismo passivo 207,208

Conceitos
Críticos: Evite
Colocar o
Lactente para
Dormir em
Posição de
Pronação ou
em Decúbito
Lateral, para
Reduzir o
Risco de SIDS

Os lactentes que dormem de barriga para baixo têm uma freqüência
muito mais elevada de SIDS que aqueles que dormem em posição
supina (de costas).211-213 Para reduzir o risco de SIDS, ponha os
lactentes saudáveis para dormir de costas (posição supina) e não de
barriga para baixo (pronação). Não coloque os lactentes para dormir
em superfícies muito macias (acolchoados muito moles, etc).

Ferimento: A
Magnitude do
Problema

Nos Estados Unidos, os ferimentos são a principal causa de morte
em crianças e adultos entre 1 e 44 anos e são responsáveis por mais
mortes na infância que todas as outras causas combinadas.214, 215
Internacionalmente, os índices de mortes por ferimentos são mais
altos para vítimas de 1 a 14 anos e nos adultos jovens de 15 a 24
anos em relação às outras causas de morte.185, 216 Enfatizamos o
uso do termo “ferimento”, ao invés de “acidente”, pois o ferimento
é freqüentemente passível de prevenção e “acidente” passa a
sensação de que nada pode ser feito para prevenir sua ocorrência.

A Ciência do
Controle dos
Ferimentos

O controle dos ferimentos visa prevenir ferimentos ou minimizar seus
efeitos sobre a criança em 3 abordagens:
• Prevenção
• Minimização da lesão
• Cuidados pós-ferimentos
Quando se planeja estratégias de prevenção de ferimento, 3
princípios devem ser enfatizados
• Estratégias passivas para prevenção de ferimentos são geralmente
preferíveis, pois são mais prováveis de serem usadas que as
estratégias ativas, que exigem esforços conscientes e repetidos
• Instruções específicas (p. ex., mantenha a temperatura da água do
aquecedor em 48,9 oC a 54,4 oC) têm maior probabilidade de serem
seguidas que os conselhos gerais (p. ex., reduza a temperatura
máxima da água que sai da torneira quente).
• A orientação individual, reforçada por programas educativos de
amplitude comunitária, é mais eficaz que as questões de orientação
isoladas ou os programas de educação de amplitude comunitária
feitos como medida única.217, 218

Epidemiologia
e Prevenção
dos
Ferimentos
Comuns em
Crianças e
Adolescentes

A prevenção de ferimentos tem os maiores efeitos quando enfoca os
ferimentos que são freqüentes e para os quais existem estratégias
eficazes. A figura 14 representa as principais causas de morte,
internacionalmente, em vítimas de 1 a 14 anos.
Os 6 tipos mais comuns de ferimentos fatais na infância, que são
passíveis de prevenção, são:
• Ferimentos em passageiros de veículos automotores
• Ferimentos em pedestres
• Ferimentos com bicicletas
• Afogamento
• Queimaduras
• Ferimentos por armas de fogo 185, 214, 217, 219
A prevenção dessas lesões fatais comuns evitaria substancialmente
as mortes na infância e os níveis de incapacidades de forma
global. É por isso que as informações sobre a prevenção de
ferimentos estão incluídas juntamente com as informações sobre a
ressuscitação de lactentes e de crianças.

Figura 14. Mortes por ferimentos de vítimas de 1 a 14 anos, em nível
global. Reproduzido de CDC 2002.
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Ferimentos
Relacionados
com Veículos
Automotores

O trauma relacionado com veículos automotores é responsável por
quase 50% de todos os ferimentos e mortes em vítimas pediátricas nos
Estados Unidos e por 40% da mortalidade por ferimentos em crianças
de 1 a 14 anos, em nível global.185, 199, 214 Os fatores que contribuem para
essa alta incidência são a falta do uso de dispositivos adequados de
proteção para passageiros, motoristas adolescentes inexperientes e o
uso de álcool. Os programas de prevenção de ferimentos devem enfocar
cada um desses fatores contribuintes.
O uso adequado de cadeiras infantis reversas e de cintos de segurança
transversais evitará 65% a 75% das lesões graves e dos casos de óbitos
de passageiros com idade igual ou inferior a 4 anos e 45% a 65% de
todos os ferimentos e mortes de crianças que viajam como passageiras
em veículos automotores.214, 219 A American Academy of Pediatrics, os
Centers for Disease Control and Prevention e a National Highway Traffic
Safety Administration dos EUA fizeram as seguintes recomendações
para segurança de crianças que viajam como passageiras:
• As crianças devem viajar em cadeiras infantis reversas, até que tenham
pelo menos 9 kg de peso corporal e 1 ano de idade, com bom controle
da cabeça. Fixe essas cadeiras no banco traseiro do automóvel.
• Nunca coloque uma cadeira infantil reversa no banco dianteiro, de
passageiros, em carro com airbag lateral para passageiros.
• Use cadeiras conversíveis para crianças com menos de 1 ano e 9 kg,
posicionando-as reclinada e reversamente.
• Coloque uma criança de 1 ano ou mais e de 9 a 18 kg em uma
cadeira de segurança conversível, em posição ereta ou voltada para
frente, desde que ela se sinta bem na cadeira. Coloque os cintos de
segurança sobre os ombros da criança e ao redor da cintura. Fixe
esses cintos no banco de trás do automóvel
• Use cadeiras infantis com cinto de segurança regulável para crianças
de 18 a 36 kg, até que tenham pelo menos 1,48 m de altura. Essas
cadeiras com cinto regulável asseguram que o cinto para os ombros e
a cintura contenha a criança, apoiado em seus ossos e não em seus
tecidos moles.
• Use o dispositivo de contenção para crianças em automóveis com
cintos de 3 pontas, quando as crianças pesarem mais de 36 kg e
tiverem pelo menos 1,48 m de altura. Um cinto de segurança de 3
pontas bem ajustado deve ficar posicionado sobre o quadril da criança
e a outra ponta do cinto deve passar sobre os ombros e o esterno,
distante do pescoço e da face.
• Crianças com aproximadamente 12 anos ou menos não devem sentar
nos bancos dianteiros dos carros; isso é especialmente verdadeiro se o
carro tiver um airbag lateral para o passageiro.220, 221

• Crianças com mais de 12 anos podem se sentar no banco dianteiro (de
passageiros). O banco deve estar posicionado o mais posteriormente
possível, para minimizar os ferimentos por airbags laterais.
Os pais devem aprender a utilizar adequadamente os dispositivos
de segurança dos automóveis. As crianças também devem aprender
durante o curso de educação infantil a importância de utilizar o
cinto de segurança.222 Os pais devem saber colocar os cintos de
segurança das crianças corretamente e seguir cuidadosamente
as instruções do fabricante. Se o cinto de segurança estiver
adequadamente instalado, não deve se movimentar mais do que 1
cm de trás para frente ou lateralmente, quando tracionado.
De acordo com a NHTSA dos EUA, entre 1975 e 2002, o uso de
cintos de segurança para crianças (cadeiras de seguranças infantis
e cintos para adultos) salvou um número estimado de 6.567 vidas.
Em 2002, somente o uso de dispositivos de segurança para criança
salvou cerca de 376 vidas. Dos 459 casos de óbitos em crianças
desde lactentes até 4 anos, ocupantes de veículos, registrados
em 2002, quase 40% estavam totalmente sem dispositivos de
segurança. Para evitar os ferimentos relacionados ao airbag e à
maioria dos outros tipos de ferimentos, todos os ocupantes do
veículo devem utilizar dispositivos de segurança adequados para
sua idade e tamanho e todas as crianças de 12 anos ou menos
devem utilizar dispositivos de contenção adequados para sua idade
e tamanho situados no banco de trás dos automóveis (fonte: website
do NHTSA)
Para mais informações, visite o website do National Highway Traffic
Safety Administration no endereço http://nhtsa.gov.
Quando uma criança tem idade adequada (mais de 12 anos)
e tamanho suficiente para se sentar no banco da frente de um
automóvel com um airbag lateral para o passageiro, deve utilizar um
cinto próprio para sua idade e tamanho e o banco do automóvel deve
ser movimentado o mais para trás possível, distanciando-se da área
de cobertura do airbag. O desenvolvimento de airbags “inteligentes”,
que ajustem o tempo de insuflação e a força de acordo com o peso
do passageiro, reduzirá ainda mais a incidência de ferimentos
causados pelos airbags.

Motoristas
Adolescentes

Os motoristas adolescentes são responsáveis por um número
desproporcionalmente elevado de ferimentos relacionados a veículos
motores. Surpreendentemente, as aulas de auto-escola para
adolescentes aumentaram o número de motoristas adolescentes sob
risco, sem melhorar a segurança.223-226
Motoristas sob a Influência de Álcool ou Drogas

Aproximadamente 50% dos casos de óbito em veículos automotores
envolvendo adolescentes estão relacionados ao consumo de
bebidas alcoólicas. De fato, uma alta proporção de todas as crianças
ocupantes de veículos motores que vão a óbito ocorre em veículos
dirigidos por motoristas embriagados.227-230
Embora os índices de embriaguez tenham reduzido para motoristas
de todas as faixas etárias entre 1987 e 1999, motoristas alcoolizados
ainda são responsáveis por uma grande porção de todos os
acidentes com veículos motores e representam um risco significativo
para as crianças.214, 251

Ferimentos
em Pedestres

Os ferimentos em pedestres são uma causa importante de morte
entre crianças de 5 e 9 anos, nos Estados Unidos.199, 217 Os
ferimentos em pedestres ocorrem tipicamente quando a criança corre
para a rua, atravessando-a inadvertidamente.214
Ações para Prevenção

Embora os programas educativos que visam melhorar o
comportamento das crianças em relação à rua sejam promissores,
as intervenções relacionadas com estradas, incluindo a iluminação
adequada, a construção de calçadas e as barreiras nas rodovias
também devem ser introduzidas em áreas com alto tráfico de
pedestres.
Lesões com Bicicleta

As batidas com bicicleta são responsáveis por aproximadamente
200.000 ferimentos e mais de 600 mortes em crianças e
adolescentes nos Estados Unidos a cada ano.199,232 Os ferimentos
na cabeça são a causa da maioria dos casos de morbidade e
mortalidade relacionados a acidentes em bicicletas. De fato, o
trauma relacionado com o uso de bicicleta é a principal causa de
ferimentos contusos graves na região da cabeça na população
pediátrica.233
Ações para Prevenção

Os capacetes para uso ao andar de bicicleta podem reduzir a
gravidade dos ferimentos na cabeça em 85% e a gravidade das
lesões cerebrais em 88%. Mesmo assim, muitos pais não têm
consciência da necessidade de utilização de capacetes e as crianças
podem relutar em utilizá-los.233, 234 Um programa de orientação bem
sucedido para utilização de capacetes ao andar de bicicleta deve
incluir uma abordagem multidisciplinar, em âmbito comunitário
constante, que forneça informações dirigidas sobre a proteção
obtida pelo uso de capacetes. Esses programas devem assegurar a
aceitação, o acesso e a disponibilidade dos capacetes.232, 234

Afogamento

Internacionalmente, o afogamento é responsável por
aproximadamente 15% das mortes por ferimentos em crianças de 1
a 14 anos.185 É uma causa significativa de incapacidade e morte em
crianças com menos de 4 anos e é a principal causa de morte nessa
faixa etária nos Estados Unidos.199, 214, 217, 235 Para cada morte por
afogamento, 6 crianças são hospitalizadas e aproximadamente 25%
dos sobreviventes hospitalizados têm lesões cerebrais graves.199, 236
Ações para Prevenção

Os pais devem estar cientes do perigo que qualquer tipo de corpo
de água representa para crianças pequenas. Nunca deixe crianças
desatendidas em banheiras ou próximas de piscinas, lagos ou
praias.
Alguns casos de afogamento em piscinas podem ser evitados
pela colocação de cercas adequadas em torno de toda a área da
piscina, com portões que possuam mecanismos de travamento
de segurança.235, 237 O cercado não servirá como uma barreira
eficaz para a piscina se não tiver tenha uma porta com sistema de
travamento para a área da piscina.
As crianças devem aprender a nadar assim que seus pais ou
responsáveis acreditem que estejam preparadas para tanto.
Nenhuma criança deve nadar sozinha, sob hipótese alguma, e
mesmo as crianças supervisionadas devem utilizar dispositivos de
flutuação individual quando brincam em rios, riachos, lagos ou no
mar.
O álcool parece ser um fator significativo de risco nos casos de
afogamento em adolescentes. A orientação dos adolescentes, a
limitação do acesso ao consumo de bebidas alcoólicas e o uso de
dispositivos individuais de flutuação em locais com água são ações
que devem ser encorajadas.

Queimaduras

Os incêndios, as queimaduras e a sufocação são a principal causa
de morte acidental em todo o mundo.185 Aproximadamente 80% dos
óbitos relacionados a incêndios ou queimaduras resultam de casas
em chamas, com lesões causadas pela inalação de fumaça.238 - 240
A maioria dos casos de óbito relacionados a incêndios ocorre em
residências particulares, geralmente em casas sem um bom detector
de fumaça.238, 239, 241, 242
Os detectores de fumaça são o modo mais eficaz de evitar mortes
e acidentes; contudo, 70% dos óbitos ocorrem em casas sem o
funcionamento dos alarmes de fumaça.241, 242 Os casos de queimadura
não fatal e as complicações das queimaduras, que incluem a
inalação de fumaça, a escaldadura e as queimaduras por contato ou
por eletricidade, são os eventos com maior probabilidade de afetar
principalmente as crianças.
Os fatores sócio-econômicos que contribuem para o aumento do risco
de ferimentos por queimaduras incluem
• Superpopulação
• Famílias com pais solteiros
• Recursos econômicos insuficientes
• Supervisão/cuidados inadequados com as crianças
• Distância do corpo de bombeiros
Ações para Prevenção

Os detectores de fumaça são uma das intervenções mais eficazes de
prevenção da morte por queimaduras e inalação de fumaça. Quando
utilizados corretamente, podem reduzir as mortes relacionadas a
incêndios e os ferimentos graves em 86% a 88%.241, 242 Instale os
detectores de fumaça no teto ou na frente das portas de acesso aos
quartos de dormir e no assoalho de cada cômodo do andar superior,
no caso de sobrados. Os pais devem estar cientes da eficácia desses
dispositivos e da necessidade de trocar suas baterias a cada seis
meses.
As famílias e escolas devem desenvolver e praticar um plano de
evacuação em caso de incêndio. A constante melhora nos padrões
antichamas para móveis, roupas de cama e mesa e materiais de
construção de casas podem reduzir ainda mais a incidência de
ferimentos relacionados a incêndios e mortes. Produtos infantis não
inflamáveis também estão sob pesquisa. Os programas escolares de
segurança contra incêndio devem ser mantidos e avaliados.

Ferimentos
por Arma de
Fogo

Os ferimentos por arma de fogo (FAF), principalmente por revólveres, são
responsáveis por um grande número de ferimentos e óbitos em lactentes,
crianças e adolescentes. As mortes relacionadas ao uso de armas de
fogo podem ser classificadas como não intencionais, homicídios ou
suicídios.173
A maioria das armas usadas em disparos acidentais em crianças,
disparos em escolas e suicídios é procedente de ambientes domésticos.
Muitos proprietários de armas de fogo admitem que guardam seus
revólveres carregados e em locais facilmente acessíveis.243
Nos EUA, 34% dos alunos do ensino médio pesquisados relataram
acesso fácil a armas e um número crescente de crianças leva armas para
escola.244-246
Os Estados Unidos têm o índice mais alto de ferimentos relacionados
a armas de fogo de todas as nações industrializadas - mais de duas
vezes o nível registrado em qualquer outro país.185, 247, 248 O número
mais elevado de mortes é registrado em adolescentes e adultos jovens,
mas os ferimentos com armas de fogo são provavelmente mais fatais
em crianças pequenas.249 A presença de um revólver em casa está
associada à maior probabilidade de casos de suicídio ou homicídio
de adolescentes 250, 251 e adultos 252. Embora o número total de mortes
relacionadas a armas de fogo tenha reduzido de 1995 a 2002, os casos
de homicídio por arma de fogo nos EUA ainda são a principal causa de
morte entre os adolescentes e adultos jovens afroamericanos.185
Ações para Prevenção

Todos os proprietários de arma de fogo, potenciais compradores de
armas e pais devem estar cientes dos riscos que uma arma de fogo
destravada representa e da necessidade de assegurar que as armas em
casa sejam guardadas em locais inacessíveis a crianças e adolescentes
não supervisionados.253-255
Guarde as armas travadas e descarregadas, com a munição
armazenada separadamente da arma. O uso de travas de disparo pode
não apenas reduzir a incidência de ferimentos não intencionais e de
suicídio entre crianças e adolescentes jovens, mas também o número de
homicídios por armas de fogo. Além disso, utilizando esse sistema, as
armas travadas obtidas durante furtos ou roubos de domicílios podem se
tornar inúteis.
As armas “inteligentes”, que somente podem ser disparadas pelo
proprietário, parecem reduzir a freqüência de ferimentos não intencionais
e de suicídios entre crianças e adolescentes jovens e limitam a utilidade
das armas obtidas durante roubos ou furtos de residências.256

SBV Pediátrico em Situações Sspeciais
SBV para
Vítimas de
Trauma

Os princípios da ressuscitação de crianças com ferimentos graves
são os mesmos para qualquer paciente pediátrico com potencial
para deterioração cardiorrespiratória. Todavia, alguns aspectos
dos cuidados com o trauma no paciente pediátrico devem ser
enfatizados, pois as tentativas inadequadas de ressuscitação são
a principal causa de morte por traumatismo pediátrico passível de
prevenção.257 - 259
Erros comuns na ressuscitação do trauma pediátrico incluem a
incapacidade de abrir e manter a via aérea com a estabilização
da coluna cervical, incapacidade de fornecer fluidos adequados
de ressuscitação e a falha em reconhecer e tratar hemorragias
internas. O ideal seria um cirurgião qualificado estar envolvido
desde o início da tentativa de ressuscitação. Em regiões com
serviços de emergência desenvolvidos, as crianças com traumas
multissistêmicos devem ser transportadas rapidamente para centros
de tratamento de traumas com especialização na população
pediátrica.
O valor relativo do transporte aéreo médico, em comparação com
o transporte terrestre, para crianças com traumas múltiplos ainda
não foi esclarecido. Os serviços de emergência devem avaliar
essa variável para a possível implementação em suas áreas de
resposta.260-262 O modo preferido de transporte provavelmente
dependerá das características do serviço de emergência e da
distância até o centro de tratamento de trauma.

SBV para
Vítimas de
Afogamento

O afogamento é uma causa importante de morte em crianças em
todo o mundo. A duração e a gravidade da hipóxia sustentada
durante o afogamento são os mais importantes fatores
independentes determinantes da evolução. Tente realizar a
RCP, principalmente com aplicação de ventilações assim que os
socorristas retirarem a vítima não responsiva de afogamento da
água. Se possível, aplique ventilações enquanto a vítima ainda está
na água, no caso da segurança do socorrista estar garantida.
Muitos lactentes e crianças afogados por curtos períodos de tempo
responderão à estimulação ou à aplicação de ventilação como
medida única.236 Caso a criança não tenha pulso ou se a freqüência
do pulso for inferior a 60 batimentos por minuto após a aplicação de
ventilações iniciais, comece a realizar as compressões torácicas.
Em 1994, o Instituto de Medicina revisou as recomendações da AHA
sobre a ressuscitação de vítimas de afogamento e apoiou a ênfase
no estabelecimento inicial de uma ventilação eficaz.264 Não existem
evidências de que a água atue como um corpo estranho obstrutivo
e não se deve desperdiçar tempo na tentativa de remover a água
dos pulmões da vítima usando compressões abdominais ou outras
manobras de OVACE. Essas manobras adiam a RCP e o suporte
criticamente importante das vias aéreas e da ventilação264 e também
podem gerar complicações.

Suspensão
das Tentativas
de Ressuscitação

Infelizmente, não existem fatores preditivos confiáveis da evolução
durante a ressuscitação para indicar quando as tentativas de
ressuscitação devem ser cessadas. Um colapso testemunhado, a
RCP por circunstante e o curto intervalo de tempo desde o colapso
até a chegada da equipe profissional melhoram as chances de uma
ressuscitação bem sucedida. No passado, as crianças que eram
submetidas a tentativas de ressuscitação prolongadas, com ausência
de retorno da circulação espontânea após duas doses de epinefrina,
eram consideradas improváveis de sobreviver,180, 186, 196 mas a
sobrevivência sem seqüelas após a ressuscitação no hospital por
períodos muito prolongados já foi documentada.265-270 Os esforços
prolongados devem ser feitos para lactentes e crianças com FV ou
TV recorrente ou refratária, com intoxicação por drogas ou com uma
lesão hipotérmica primária.

Maximização
da Eficácia do
Treinamento
em SBV
Pediátrico

A RCP é um elo crítico na corrente da sobrevivência, principalmente
para lactentes e crianças. Por muitos anos, a AHA e os membros
do International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) têm
promovido o objetivo de um atendimento adequado por circunstante
(socorrista leigo) a todos os casos de emergência cardiopulmonar
testemunhados, tais como crianças ou lactentes com obstrução
das vias aéreas, angústia respiratória ou parada cardíaca. Embora
a RCP por circunstante realizada imediatamente possa resultar na
ressuscitação mesmo antes da chegada da equipe de emergência,
187, 263
a maioria das vítimas de parada cardíaca não recebe RCP.180,
186
As testemunhas podem não iniciar as tentativas de ressuscitação
por várias razões, das quais a mais óbvia é porque não aprenderam
a realizar a RCP.
Os cursos de RCP evoluíram na última década e se tornaram
programas baseados em sala de aula, facilitados por instrutores.
Contudo, essa abordagem não é eficaz para ensinar as habilidades
psicomotoras críticas de RCP. Vários estudos têm documentado a
falha dos socorristas leigos em realizarem RCP após participarem
desses cursos tradicionais. 271, 272
Durante os últimos 5 anos, as pesquisas científicas têm demonstrado
que a maioria das pessoas não realiza os princípios básicos da
RCP com qualidade. Como resultado disso, a AHA reestruturou
os materiais de treinamento para “voltar aos princípios básicos de
aplicar uma RCP de boa qualidade”.
O curso de SBV para profissionais de saúde foi idealizado para
permitir um tempo de prática significativamente maior para todos
os participantes. A linha mestra é o treinamento das pessoas
para realizarem uma RCP de boa qualidade na vida real e, assim,
aumentar as chances de sobrevivência da vítima. O Curso de
SBV para Profissionais de Saúde é conduzido por instrutores que
utilizam os vídeos “pratique enquanto assiste” (PWW, Practice
While Watching). Estudos demonstram que os participantes que
podem praticar RCP enquanto asssitem a um vídeo de treinamento
aprendem e retêm as habilidades de modo muito mais eficaz que os
socorristas treinados pelos modelos tradicionais de aprendizado.

SBV em Adultos em Situações Especiais
Objetivos do
Aprendizado

Após ler esta seção, você será capaz de fornecer SBV para vítimas de
• trauma
• choque elétrico ou raios
• submersão

SBV para
Vítimas de
Trauma

Estabeleça a Falta de Resposta

Traumas na cabeça, choques ou parada respiratória podem produzir
perda de consciência. Caso haja uma lesão na medula espinal, a
vítima pode estar consciente, mas não ser capaz de se movimentar.
O socorrista deve monitorizar a responsividade da vítima durante
toda a avaliação e estabilização iniciais. A deterioração pode indicar
um comprometimento neurológico ou insuficiência cardiorrespiratória.
Via Aérea

Quando existe suspeita de lesão de cabeça ou pescoço ou trauma
multissistêmico, os socorristas profissionais devem tentar usar a
manobra de elevação da mandíbula, ao invés de inclinação da
cabeça e elevação da mandíbula, para abrir a via aérea. Se possível,
um segundo socorrista deve ser responsável por estabilizar a
cabeça e o pescoço da vítima, até a colocação do equipamento de
imobilização da coluna.
Após abrir a via aérea manualmente, retire os resíduos de sangue,
vômito ou outras secreções da boca da vítima. Remova esse
material com uma varredura digital (com mão enluvada) ou use
gaze ou toalha para limpar a boca da vítima. Se disponível, use um
dispositivo sugador manual ou automático.
Respiração e Ventilação

Tão logo se estabeleça uma via aérea patente, avalie a respiração. Caso
a respiração esteja ausente ou seja muito inadequada (p. ex., respiração
agônica ou respiração curta e extremamente superficial), aplique
ventilação com bolsa-valva-máscara ou boca-a-dispositivo de barreira.
Caso a manobra de elevação da mandíbula não abra a via aérea com
sucesso, o profissional de saúde deve usar a manobra de inclinação da
cabeça, elevação do queixo, mesmo na presença de suspeita de lesão de
cabeça ou pescoço ou de traumas multissistêmicos.
Se houver risco de lesão da coluna cervical, imobilize a coluna
da vítima, enquanto aplica as ventilações de resgate. Mantenha a
imobilização durante toda a tentativa de resgate.

Aplique ventilações lentamente, à freqüência de 1 segundo por
ventilação, para evitar a insuflação gástrica e a possível regurgitação.
Caso não haja expansão do tórax durante a ventilação, apesar
das tentativas repetidas de abrir a via aérea com a manobra de
elevação da mandíbula, talvez haja um pneumotórax hipertensivo ou
hemotórax. A presença dessas complicações deve ser determinada
e, se confirmadas, devem ser tratadas por profissionais treinados em
suporte avançado de vida.
Desfibrilação
A parada cardíaca súbita associada com FV/TV sem pulso pode
causar trauma. Caso a vítima desenvolva FV/TV sem pulso, perderá
a consciência, o que pode levar a quedas ou acidentes com veículos
automotores. Portanto, mesmo em casos de trauma, a parada
cardíaca é uma indicação para o uso de DEA (ou de desfibrilador
manual, usado por profissionais de cuidados avançados).
Incapacidade
Durante todas as intervenções, avalie o nível de consciência da
vítima e suas condições neurológicas gerais. Monitorize com rigor,
procurando detectar os sinais de deterioração neurológica durante os
cuidados de SBV.
Exposição
A vítima pode perder calor para o meio ambiente por condução,
convecção ou evaporação. Essa perda de calor se exacerba quando
as roupas da vítima são removidas ou se ela estiver coberta por
sangue ou água. Tome todas as providências práticas necessárias
para manter a temperatura corporal da vítima.

SBV para
Vítimas de
Choques
Elétricos ou
de Raios

Caso uma tentativa imediata de ressuscitação seja feita, a
sobrevivência à uma parada cardíaca causada por uma descarga de
raios é mais alta que após uma parada cardíaca por outras causas
em que não ocorre FV. As tentativas de ressuscitação intensas e
persistentes são justificadas, mesmo quando o intervalo entre o
colapso e o início da tentativa de ressuscitação for prolongado ou
quando a parada cardíaca persistir, apesar dos esforços iniciais.273
Para essas vítimas, inicie o SBV assim que estiver em ambiente
seguro para poder se aproximar da vítima. Garanta a estabilização
da coluna cervical durante todas as manobras de SBV. O objetivo é
oxigenar o coração e o cérebro até o retorno da atividade respiratória
e cardíaca. As vítimas em parada respiratória podem necessitar
somente ventilação e oxigenação para evitar uma parada cardíaca
por hipóxia secundária.
Segurança do Socorrista

Todos os socorristas devem certificar-se de que os esforços de
resgate não os colocarão em risco de choque elétrico. Assegure-se
de que a equipe autorizada tenha desligado as fontes de energia
elétrica ou tenha afastado a vítima da fonte de eletricidade com
segurança. Os socorristas devem observar que qualquer material
pode conduzir corrente de alta voltagem e que a corrente pode fluir
através do chão que circunda a vítima. Por isso, o socorrista não
deve se aproximar da vítima até que a fonte de eletricidade de alta
voltagem tenha sido desligada.
Remova cintos, sapatos e roupas quentes ou incandescentes com
cuidado. Essa precaução ajuda a evitar queimaduras adicionais.
Movimentação da Vítima

Quando o choque elétrico ocorre em um local não prontamente
acessível, como postes elétricos ou telefônicos, os socorristas devem
trazer a vítima para o solo o quanto antes.
Estabilização da Coluna Cervical

Mantenha a coluna protegida e estabilizada durante a movimentação
e o tratamento, caso exista qualquer possibilidade de trauma
de cabeça e pescoço. 274 Os ferimentos por choque elétrico
freqüentemente causam trauma musculoesquelético, lesões da
coluna vertebral, entorses musculares e fraturas. Esses ferimentos
são freqüentemente devidos à contração tetânica dos músculos
esqueléticos..

Pesquisa ABCD Primária

Imediatamente após o choque elétrico ou o ferimento por descarga
de raio, pode haver ausência de respiração espontânea e/ou
circulação. As vítimas podem estar em parada cardíaca, com FV/TV
sem pulso, AESP ou assistolia. 274
Avalie e dê suporte para as vias aéreas, a respiração e o pulso e
forneça ventilação, se necessário. Continue as manobras vigorosas
de ressuscitação durante mais tempo que o usual, mesmo para
vítimas que pareçam mortas à avaliação inicial. Não há como prever
o prognóstico para a recuperação de um choque elétrico ou de uma
descarga de raio com precisão. Os fatores importantes relacionados
ao fluxo de corrente e à duração da descarga são geralmente
desconhecidos. Contudo, muitas vítimas são jovens e sem doença
cardiopulmonar preexistente e têm uma chance razoável de
sobreviver, caso lhes seja fornecido suporte imediato da função
cardiopulmonar.

SBV para
Vítimas de
Afogamento

O procedimento é igual ao realizado com crianças vítimas de
afogamento: tente realizar a RCP, principalmente com a aplicação
de ventilações, assim que os socorristas retirem da água a vítima
de afogamento que esteja não responsiva. Se possível, aplique
ventilações enquanto a vítima ainda está na água, caso a segurança
do socorrista esteja assegurada.
Em 1994, o Instituto de Medicina revisou as recomendações da AHA
sobre a ressuscitação de vítimas de afogamento e apoiou a ênfase
no estabelecimento inicial de uma ventilação eficaz.264 Não existem
evidências de que a água atue como um corpo estranho obstrutivo e
não se deve desperdiçar tempo na tentativa de remover a água dos
pulmões da vítima através de compressões abdominais ou outras
manobras de OVACE. Essas manobras adiam a RCP e o suporte
criticamente importante das vias aéreas e da ventilação264 e também
podem gerar complicações.

Fatores de Risco de Doença Cardíaca e de AVC
Resumo

Pesquisas sobre as causas da “epidemia” de doenças cardiovasculares
identificaram uma associação consistente entre os atributos, as
condições e os comportamentos específicos e o desenvolvimento
de doenças cardiovascular. 72 O conceito de fatores de risco foi
desenvolvido a partir de uma conscientização dessas associações.
Como profissionais de saúde e educadores de SBV, temos a
responsabilidade de estar familiarizados com os fatores de risco de
doença cardíaca e de AVC e com as informações relacionadas a um
estilo de vida saudável. De posse desses conhecimentos, podemos
• Avaliar nosso próprio risco e fazer o máximo para termos um estilo de
vida saudável
• Educar nossos familiares e pacientes sobre esse estilo de vida
• Registrar a história médica relacionada aos fatores de risco para
determinar um diagnóstico adequado e o tratamento das doenças
cardíacas e do AVC
Atualmente, sabe-se bem que o ataque cardíaco e o AVC ocorrem muito
mais freqüentemente em fumantes e hipertensos. Se outros aspectos
forem mantidos iguais, o fumante de um maço de cigarros por dia tem
maior risco de ataque cardíaco, AVC e morte súbita de origem cardíaca
que um não fumante.
Pessoas que têm mais de um fator de risco são muito mais sujeitas a
desenvolver doença vascular que as pessoas sem fatores de risco. 275,
276
Por exemplo, a pessoa que tem níveis séricos anormais (altos) de
colesterol e que fuma 2 maços de cigarro por dia tem mais de 10 vezes
o risco de ter um ataque cardíaco que uma não fumante com níveis
sangüíneos normais de colesterol. Contudo, apesar de raro, os ataques
cardíacos podem ocorrer mesmo na ausência de fatores de risco.

Objetivos do
Aprendizado

Ao final desta seção, você será capaz de
• listar 3 fatores de risco de doença cardíaca coronariana e de AVC
que não podem ser controlados/modificados
• listar 3 fatores de risco de doença cardíaca coronariana e de AVC
que podem ser controlados/modificados
• listar 3 mudanças de hábitos ou atitude que promovam um estilo
saudável de vida

Fatores de
Risco: Ataque
Cardíaco e
AVC

O ataque cardíaco e o AVC são doenças vasculares causadas
primariamente pelos efeitos da aterosclerose. A aterosclerose é
um processo gradativo. Ela se desenvolve no curso de toda a
vida e é afetada por vários fatores, incluindo a idade, o sexo, a
hereditariedade e o estilo de vida. A doença cardíaca e o AVC têm
muitos fatores de risco em comum. Alguns são mais significativos
para uma doença que para outra. A pressão arterial alta é de longe
o fator mais importante de risco de AVC hemorrágico. A doença
cardíaca por si é um fator de risco de AVC.
Os fatores de risco são classificados em duas categorias básicas:
• Aqueles que são passíveis de modificação, tratamento ou alteração
por adoção de um estilo de vida saudável, do ponto de vista
cardíaco e, algumas vezes, por uso de medicação
• Aqueles que não podem ser modificados
Os profissionais de saúde devem estar cientes dessa diferença e
orientar seus pacientes de acordo com esses conceitos.
Os fatores de risco que não são passíveis de modificação podem
ser usados para identificar pacientes sob risco de ataque cardíaco
e AVC. Esses pacientes e seus familiares devem ser ensinados a
identificar os sinais de alerta de ataque cardíaco e AVC e aprender
o que fazer caso detectem esses sinais. Os pacientes também
devem ser ensinados a eliminar os fatores de risco passíveis de
modificação.

Fatores de Risco que Não Podem Ser Modificados
Resumo

Esta seção enfatiza os fatores de risco que não podem ser
modificados:
•
•
•
•

Idade
Hereditariedade
Sexo
Etnia

Fator de Risco
Doença Cardíaca
AVC
• A incidência de AVC aumenta
Idade
• O índice de mortalidade por
tanto em homens quanto em
DCC aumenta com a idade.
mulheres após os 55 anos.
• Quase 1 em cada 4 óbitos,
Para pessoas com 55 anos ou
contudo, ocorre em pacientes
72
mais, a incidência de AVC é
com menos de 65 anos.
mais que 2 vezes maior para
• A doença cardíaca é a principal
cada década sucessiva.
causa isolada de óbitos em
• Embora a idade não seja
homens e mulheres.
passível de modificação,
• Este ano, aproximadamente
1.200.000 pessoas terão um
ela deve ser levada em
consideração quando se avalia
ataque cardíaco novo ou
outros fatores de risco, como
recorrente ou um episódio
a pressão arterial alta ou os
fatal de doença cardíaca
72
ataques isquêmicos transitórios
coronariana.
(TIA), pois o aumento da idade
em combinação com esses
fatores de risco passíveis de
modificação resulta em um
maior risco de AVC que em
pacientes com o fator de risco
isolado.
• Um conceito errôneo comum é
que somente pessoas idosas
sofrem AVC. Se analisarmos
um ano qualquer, cerca de
28% das vítimas de AVC têm
menos de 25 anos. 72

Fator de Risco
Doença Cardíaca
Hereditariedade A história de DCC prematura em
irmãos ou pais é sugestiva de
um aumento na susceptibilidade,
que pode ter natureza genética.
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Sexo

Etnia

• Antes da menopausa, as
mulheres têm incidência
mais baixa de aterosclerose
coronária que os homens.
• A incidência aumenta
significativamente nas
mulheres na pós-menopausa,
que também têm um curso
clínico pior, em comparação
com o dos homens.
• A terapia de reposição
hormonal não está indicada
para a prevenção de doenças
cardíacas.
• Nos Estados Unidos, os
afroamericanos têm pressão
arterial muito mais alta que os
caucasianos e correm mais
risco de desenvolver doença
cardíaca.
• O risco de doença cardíaca
também é mais alto entre
os americanos de origem
latina, os ameríndios, os
nativos do Havaí e alguns
americanos de origem
asiática, devido aos indices
mais altos de obesidade e de
diabetes observados nessas
populações.

AVC
O risco de AVC é maior para
pessoas com história familiar
de AVC. Mas este risco é
provavelmente complicado pela
presença de múltiplos fatores de
risco comuns em determinadas
famílias (p. ex., tabagismo,
pressão arterial alta).
• O risco de AVC é maior em
homens que em mulheres
• Os homens em geral têm mais
risco de desenvolver um AVC
que as mulheres
• Entre pessoas com menos
de 65 anos, o risco para os
homens é ainda maior que o
das mulheres.

Os afroamericanos têm mais de
2 vezes o risco de um primeiro
AVC que os leucodérmicos.72
Grande parte desse risco pode
ser explicado pelo maior número
de fatores de risco presentes
nessa população (tabagismo,
pressão arterial alta, altos níveis
de colesterol sangüíneo e
diabetes).

Compreenda
a Hipertensão
Arterial

Pequenas artérias no corpo, chamadas arteríolas, regulam a pressão
arterial. Sua maneira de controlar a pressão arterial é algumas vezes
comparada com o modo de um registro regular a pressão da água
em uma mangueira. Se o registro é girado para haver uma abertura
maior, será necessário menos pressão para forçar a água através
da mangueira. Se a abertura for menor, a pressão da mangueira
aumenta.
De modo similar, se as arteríolas se estreitam por qualquer razão, o
sangue não pode passar com facilidade através desses pequenos
vasos, o que aumenta a pressão arterial nas artérias e pode
sobrecarregar o coração. Se a pressão aumenta acima do normal
e mantém-se nesses níveis, o resultado é a pressão arterial alta ou
hipertensão arterial.
A pressão arterial alta não controlada gera uma maior carga de
trabalho para o coração e artérias. O coração, forçado a trabalhar
mais que o normal durante muito tempo, tende a aumentar de
tamanho. Um coração levemente aumentado de tamanho pode
funcionar bem, mas um coração muito maior tem grande dificuldade
para suprir as demandas do organismo.
À medida que as pessoas envelhecem, as artérias e arteríolas
endurecem e ficam menos elásticas. Esse processo, denominado
aterosclerose, ocorre gradativamente, mesmo em pessoas não
hipertensas. Contudo, a pressão arterial alta tende a aumentar a
velocidade de endurecimento das artérias.
A pressão arterial alta primária pode não ser curada, mas geralmente
pode ser controlada.

Colesterol Lançando as
Bases para a
Aterosclerose

O colesterol é o principal componente lipídico (gordura) dos
depósitos ateroscleróticos nos vasos sangüíneos. Uma elevação
no nível de colesterol sangüíneo total (hipercolesterolemia) tem
sido consistentemente associada à presença de DCC.278 Embora
a hipercolesterolemia às vezes seja um traço familiar, é mais
freqüentemente devida a fatores ambientais, dos quais a dieta é o
fator mais influente. Estudos em seres humanos demonstram que,
na maioria das pessoas, os níveis séricos de colesterol podem estar
elevados por ingestão de gorduras saturadas, gorduras trans e
colesterol, que podem ser reduzidos pela diminuição substancial da
ingesta desse tipo de alimentos.
Durante 7 anos, o Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue
dos EUA (NHLBI) pesquisou o efeito da redução dos níveis
de colesterol sobre o risco de DCC em homens participantes
do Coronary Primary Prevention Trial 279, 280. Dois grupos foram
estudados. Ambos consumiram uma dieta que reduziu o colesterol
em 4%. Um grupo recebeu colestiramina, que reduziu o colesterol
em mais 8,5%. O grupo com os níveis mais baixos de colesterol
apresentou uma redução de 24% na incidência de DCC e de 19%
na de ataques cardíacos. Esta é a primeira evidência conclusiva
de que uma redução dos níveis de colesterol por um tratamento
farmacológico pode reduzir a incidência de DCC e de ataque
cardíaco. Uma elevação nos níveis séricos de triglicérides (a
principal substância gordurosa na porção fluida do sangue) também
está associada à uma redução no risco de DCC.

Fatores de Risco Passíveis de Modificação, Tratamento ou
Alteração
Resumo

Esta seção enfatiza os fatores de risco que podem ser modificados,
tratados ou alterados:
•
•
•
•
•
•

Fumo de
Cigarro

Fumo de cigarro
Pressão arterial alta
Níveis elevados de colesterol sangüíneo
Inatividade física
Diabetes
Obesidade

O índice de mortalidade por ataque cardíaco entre os não fumantes é
consideravelmente mais baixo que entre os fumantes.281 Nas pessoas
que param de fumar, esse índice eventualmente sofre um declínio e
chega quase ao nível observado nas pessoas que nunca fumaram.282-286
O fumo passivo (inalação de fumaça de cigarro do ambiente) também
demonstrou estar associado a um maior risco de doenças relacionadas
ao fumo.287-291 Assim, todas as pessoas - especialmente aquelas com
outros fatores de risco - devem tentar evitar se expor ao fumo passivo.
Fumar cigarro também é um fator importante de risco de AVC. O
tabagismo pode contribuir para acelerar a aterosclerose e para
elevações transitórias na pressão arterial, que contribuem para o
desenvolvimento de AVC. O tabagismo também pode ajudar a liberar
enzimas relacionadas à formação de aneurismas.292 O monóxido de
carbono que é gerado durante o fumo reduz a quantidade de oxigênio
transportada pelo sangue. Fumar cigarros faz com que as plaquetas do
sangue se aglutinem, reduzindo a sobrevivência plaquetária, diminuindo
o tempo de coagulação e aumentando a densidade do sangue. A
cessação do hábito de fumar cigarros reduz o risco de AVC.292
Fumar cigarros é um importante fator independente de risco, que atua
juntamente com outros fatores de risco (mais notadamente, a elevação
dos níveis de colesterol e a hipertensão arterial) para aumentar
substancialmente o risco de DCC. De modo geral, o índice de morte por
DCC é 2 a 3 vezes maior nos fumantes que nos não fumantes.

Antes da menopausa, as mulheres têm índices mais baixos de DCC
que os homens. Parte dessa diferença deve-se ao fato de que poucas
mulheres fumam e as que fumam tendem a consumir menos cigarros
por dia e a inalar menos profundamente a fumaça. Contudo, as
mulheres cujos padrões de tabagismo são comparáveis ao dos homens
têm índice mais altos de mortalidade por DCC. O fumo de cigarros ainda
é a principal causa passível de prevenção de doença cardíaca coronária
em mulheres.
Nos últimos anos, o número de fumantes têm declinado mais
lentamente nas mulheres que nos homens (a cada ano, menos
mulheres fumantes que homens fumantes abandonam o hábito).
Mulheres que usam contraceptivos orais e são fumantes de cigarro
aumentam seu risco de ataque cardíaco em aproximadamente 10
vezes, em comparação com mulheres que não usam contraceptivos
orais ou não são fumantes.293
Quanto mais jovem a pessoa for ao começar a fumar, maior o risco
futuro para sua saúde. Existe uma pressão considerável sobre os
adolescentes para que fumem e sua resistência ou não à essa pressão
pode depender dos exemplos dados por seus pais. Na maioria das
famílias em que os pais não fumam, as crianças também não adquirem
esse hábito.
A inalação de fumaça de cigarro do meio ambiente ou “o fumo passivo”
tem sido associada com o aumento no risco de doença relacionada
ao fumo. Os prédios públicos, os hospitais e muitos restaurantes e
escritórios têm introduzido políticas muito rigorosas de não tabagismo.
Esses esforços encorajam os patrões e os empregados a reconhecerem
os riscos do fumo ativo e passivo. Esforços constantes nessa área de
saúde pública devem reduzir a incidência da incapacidade e das mortes
provocadas por fumo de cigarro.
Tomada de Decisão para Abandonar o Vício

Apesar de todos os dados que existem sobre o tabagismo, uma
grande porção da população continua fumando. Parar de fumar
não é fácil. A nicotina é altamente viciante e os efeitos do abandono
do hábito podem ser extremamente desconfortáveis para muitas
pessoas. As propagandas têm sido muito eficazes em encorajar as
pessoas a fumar. As pessoas devem abandonar o hábito de fumar.

Os profissionais de saúde podem desempenhar um papel importante
na tomada de decisão da pessoa em deixar de fumar. Diversos
estudos documentam que as intervenções de aconselhamento
dadas pelos médicos para a cessação do hábito de fumar podem
ser eficazes. Esses estudos documentaram que 2 fatores são
essencialmente importantes: o médico (ou outro profissional de saúde)
deve receber treinamento sobre os métodos desse aconselhamento
e a implementação de um sistema administrativo que facilite o
fornecimento dessas orientações e aumente seus efeitos.294-296
Também será preciso modificar a abordagem dos incentivos
financeiros aos cuidados de saúde, para que o tabagismo seja objeto
das campanhas de prevenção primária e secundária, ao invés de
somente ser incluído nos cuidados terciários.
Atualmente, há muitos programas disponíveis para ajudar os fumantes
que decidem parar de fumar. Os programas de abandono do hábito de
fumar patrocinados pela American Heart Association e pela American
Lung Association estão disponíveis em nível nacional. Os emplastros
de nicotina, as gomas de mascar, os comprimidos e os inaladores
podem ajudar as pessoas que sofrem os sintomas de abstinência
grave. Os pacientes que têm doença cardíaca ou que tenham sofrido
uma AVC devem consultar seus profissionais de saúde antes de
utilizarem a terapia de reposição de nicotina. Uma modificação no
estilo de vida também é útil durante as tentativas do abandono do
hábito de fumar. 297. 298 Os exercícios, a alimentação com uma dieta
balanceada e o consumo de grandes quantidades de água podem ser
úteis para superar o estresse da cessação de fumar. 299
A variável mais importante é a motivação da pessoa. Essa motivação
pode ser desencadeada pelo início de problemas de saúde,
preocupação com os efeitos do tabagismo passivo para uma esposa
ou filho ou mesmo a morte de um ente querido pelos efeitos do fumo.
Os profissionais de saúde e os familiares devem fornecer ajuda, sem
passar julgamentos, procurando auxiliar o fumante a atingir suas
metas. Pode levar algum tempo para superar o hábito de fumar.
Muitos fumantes abandonam o hábito várias vezes antes de terem
sucesso definitivo. 287, 296
A American Heart Association e a American Lung Association oferecem
apoio para quem deseje parar de fumar. Visite nossos escritórios ou
nosso website, para obter mais informações.

Tabagismo e
Morte Súbita

Já foi determinado que o fumo de cigarro eleva significativamente
o risco de morte súbita. Cerca de 1 em cada 5 mortes por doença
cardiovascular é atribuída ao tabagismo. O risco parece aumentar
com o número de cigarros fumados por dia. A cessação do hábito de
fumar diminuiu o risco, que chega a níveis quase próximos ao dos
não fumantes, com o passar do tempo.
Entre 1995 e 1999, cerca de 442.398 americanos morreram a
cada ano de doenças relacionadas ao tabagismo. 72 Mais de 33%
das mortes por doença cardiovascular são atribuídas ao fumo. 72
A menos que haja modificação no hábito de fumar, talvez 10% de
todas as pessoas que estão vivas atualmente venham a morrer
prematuramente de doença cardíaca atribuível a seu comportamento
tabagista. 294 O número total dessas mortes prematuras pode exceder
24 milhões.
“O Ministério da Saúde adverte: Fumar é Prejudicial para sua Saúde”.
Muitos estudos têm demonstrado (e o Ministério da Saúde já
comprovou) que os fumantes de cigarro têm mais risco de morrer de
várias doenças que os não fumantes. Caso um fumante e um não
fumante tenham a mesma doença, a doença será provavelmente
mais fatal no fumante. Os mesmos estudos indicam que pessoas que
param de fumar têm um índice mais baixo de mortalidade por ataque
cardíaco que as que continuam fumando. Após um período de
alguns anos, o índice de mortalidade das pessoas que pararam de
fumar é quase tão baixa quanto a das pessoas que nunca fumaram.
Já foi demonstrado que algumas modificações anormais do tecido
pulmonar das pessoas que fumam muito também melhoram
gradativamente com a cessação do hábito. 277, 282

Diretrizes para
Intervenção no
Tabagismo 296

• Todos os pacientes devem ser questionados sobre seu hábito
de fumar. As condições de tabagismo devem ser registradas no
prontuário do paciente e atualizadas em intervalos regulares.
• As pessoas que fumam devem ser aconselhadas a abandonar o
tabagismo sempre que consultarem seus profissionais de saúde.
• A importância da manutenção da cessação do hábito de fumar
deve ser discutida freqüentemente com os pacientes que tenham
abandonado o hábito.
• Intervenções que estimulem a cessação do hábito de fumar que
durem até 3 minutos já são eficazes, e as intervenções mais
intensivas são ainda mais eficazes.
• Os médicos devem receber treinamento, com métodos de
aconselhamento focados nos pacientes.
• Sistemas administrativos que facilitem o fornecimento de
informações sobre intervenções para o abandono do hábito de
fumar devem ser estabelecidos.
• Deve-se estabelecer contatos com outras equipes de orientações
para promover intervenções que visem o abandono do tabagismo
(p. ex., equipes de enfermagem, especialistas no abandono do
hábito de fumar, programas de intervenção com múltiplos fatores
de risco, recursos comunitários).

Pressão
Arterial Alta

Um importante fator de risco de ataque cardíaco, a hipertensão
(pressão arterial alta) geralmente não tem sintomas específicos, mas
pode ser detectada com um teste simples e indolor.
Cerca de 65 milhões de adultos e crianças nos Estados Unidos
têm pressão arterial alta. 72 A hipertensão afeta quase 1 em cada
3 americanos adultos. A hipertensão primária ou essencial é o
tipo mais comum de hipertensão e sua causa é desconhecida. A
hipertensão secundária é causada por uma outra condição, como
uma doença renal.
Os especialistas que têm estudado a pressão arterial alta relatam
que é freqüente encontrar uma tendência para hipertensão em
grupos familiares. Pessoas cujos pais tiveram pressão arterial alta
têm maior probabilidade de desenvolver hipertensão que as pessoas
cujos pais tinham pressão arterial normal. Caso exista uma história
familiar de AVC ou de ataque cardíaco em uma idade precoce ou se
os pais tiverem pressão arterial alta, todos os membros da família
devem examinar sua pressão arterial regularmente.

A pressão arterial alta eleva a sobrecarga do coração, que gera
aumento de volume e enfraquecimento do órgão com o passar
do tempo. Também aumenta o risco de AVC, ataque cardíaco,
insuficiência renal e insuficiência cardíaca. A pressão arterial alta
associada à idade avançada, obesidade, tabagismo, e a altos níveis
sangüíneos de colesterol ou diabetes aumenta em muitas vezes o
risco de ataque cardíaco ou de AVC.
A hipertensão é um dos fatores de risco mais potentes e passíveis
de modificação, tanto para o AVC isquêmico quanto para o AVC
hemorrágico espontâneo. 300, 301 O risco de AVC hemorrágico aumenta
acentuadamente com a elevação da pressão arterial sistólica. 300
A hipertensão é relativamente comum: afeta 60,9% dos homens e
74% das mulheres de 65 a 74 anos e 69,2% dos homens e 83,4%
das mulheres de 75 anos ou mais. 72 Por essa razão, todos os
pacientes, principalmente os que têm mais de 60 anos, devem verificar
regularmente sua pressão arterial (pelo menos uma vez por ano).
A pressão arterial alta não controlada também pode afetar os rins. 302
- 304
A lesão renal é a forma mais comum de hipertensão secundária.
Esses efeitos sobre o coração, rins e cérebro são denominados
lesão de órgão terminal.
O tratamento precoce e eficaz da pressão arterial alta pode
eliminar ou reduzir o risco de doença cardíaca, de AVC e de lesão
de órgão terminal. A redução da pressão arterial pode diminuir
significativamente o risco de doença cardíaca e de AVC, tanto em
homens quanto em mulheres. 305
A redução do peso corporal e as intervenções dietéticas também
contribuem para a prevenção e tratamento da hipertensão
arterial. Uma pessoa com elevações discretas na pressão arterial
freqüentemente começa o tratamento com um programa de redução
do peso corporal (caso tenha sobrepeso) e com a restrição da
ingesta de sal (sódio), antes de receber recomendações para terapia
com medicamentos.

As elevações moderadas na pressão arterial podem ser controladas
pela redução do peso corporal e pela diminuição da ingesta de sódio.
306
O grau ideal de redução do sódio ainda não foi completamente
estabelecido. O sal de cozinha tem 40% de sódio. Não colocar o
saleiro na mesa, no momento das refeições, e não adicionar sal
durante o preparo dos alimentos são medidas simples que podem
reduzir significativamente o consumo de sal. O aconselhamento
de um médico sobre a redução do peso corporal também deve ser
procurado.
Pacientes com hipertensão grave ou hipertensão leve a moderada
não controlada por essas medidas provavelmente necessitarão
utilizar drogas anti-hipertensivas. Caso a terapia farmacológica
seja necessária, os medicamentos devem ser tomados exatamente
conforme a prescrição médica e os pacientes devem ser
monitorizados cuidadosamente para assegurar a adesão à terapia e
a eficácia do tratamento em controlar a hipertensão arterial.
O controle da hipertensão arterial reduz substancialmente o risco de
AVC. 98, 307 As evidências demonstram que a hipertensão sistólica é
um fator de risco de AVC, principalmente em idosos.

Altos Níveis
Sangüíneos
de Colesterol

O colesterol é produzido pelo organismo e está presente em todos
os produtos de origem animal que você ingere. É encontrado
principalmente em grandes quantidades na gema do ovo e
nas vísceras. O camarão e a lagosta possuem um conteúdo
moderadamente elevado de colesterol, embora tenham baixo
conteúdo de gorduras saturadas. Portanto, são opções alimentares
“melhores” que os alimentos com alto conteúdo de colesterol e
gorduras saturadas. O consumo excessivo de colesterol pode causar
um acúmulo nas paredes das artérias, estreitando a passagem pela
qual o sangue flui e, assim, provocando a aterosclerose, o ataque
cardíaco e o AVC.

Colesterol e
Lipoproteínas
de Baixa
e Alta
Densidade

A American Heart Association Apóia as Diretrizes do Programa
Nacional de Educação Contra o Colesterol (NCEP) para a
Detecção dos Altos Níveis de Colesterol. O Terceiro Relato do
Painel de Especialistas sobre Detecção, Avaliação e Tratamento dos
Altos Níveis Sangüíneos de Colesterol em Adultos (Adult Treatment
Panel III ou ATP III) foi publicado em 2001. O NCEP recomenda que
adultos de 20 anos ou mais tenham seus níveis de colesterol total,
LDL colesterol, HDL colesterol e triglicérides mensurados pelo menos
uma vez a cada 5 anos.
O colesterol é uma substância gordurosa (lipídica) que está presente
nas membranas celulares e é utilizada na formação de ácidos biliares
e de hormônios esteróides. O colesterol trafega pelo sangue ligado a
diferentes partículas que contêm lipídeos e proteínas (lipoproteínas).
As duas principais classes de lipoproteínas são as lipoproteínas de
baixa densidade (LDL) e as lipoproteínas de alta densidade (HDL).
O LDL colesterol tipicamente representa 60% a 70% do colesterol
sérico total e é a principal proteína aterogênica e o alvo primário das
terapias redutoras de colesterol.
O LDL colesterol é geralmente chamado de colesterol “ruim”, pois
seus altos níveis refletem um risco mais alto de doença cardíaca.
Quando existe um alto conteúdo de LDL colesterol circulante no
sangue, este pode lentamente acumular-se nas paredes das artérias
do organismo, incluindo as que irrigam o coração e o cérebro.
Juntamente com outras substâncias, o colesterol pode formar placas,
um depósito espesso e endurecido que pode obstruir as artérias.
Níveis mais baixos de LDL colesterol refletem um risco menor de
doença cardíaca.
O HDL colesterol normalmente representa 20% a 30% do colesterol
sérico total. O HDL colesterol é conhecido como colesterol “bom”,
pois um alto nível de HDL colesterol parece proteger contra o ataque
cardíaco. O HDL transporta o colesterol para longe das artérias e de
volta ao fígado, onde é armazenado e excretado. Os pesquisadores
estabeleceram níveis saudáveis para o colesterol total, o HDL
colesterol e o LDL colesterol, e também para os triglicérides. Esses
valores são apresentados na tabela abaixo.

Classificação Inicial Baseada no Colesterol Total e
no HDL Colesterol
Nível Total de Colesterol
Menos de 200 mg/dl

200 a 239 mg/dl
240 mg/dl ou mais

Nível de HDL Colesterol
Menos de 40 mg/dl
40 a 59 mg/dl
60 mg/dl ou mais

Categoria
Nível ideal que coloca a
pessoa em um risco mais
baixo de desenvolver
doença cardíaca
coronariana. Um nível de
colesterol de 200 mg/dl ou
mais eleva o risco
Limítrofe alto
Altos níveis de colesterol.
A pessoa que apresente
esse nível tem mais
de duas vezes o risco
de apresentar doença
cardíaca coronariana
que outra cujo nível de
colesterol esteja abaixo de
200 mg/dl
Categoria
Baixos níveis de HDL
colesterol. Um fator de
risco de doença cardíaca.
Quanto mais altos os
níveis de HDL colesterol,
melhor.
Altos níveis de HDL
colesterol. Um nível de
HDL de 60 mg/dl ou mais
é considerado protetor
contra as doenças
cardíacas.

Se o colesterol total for de 200 mg/dl ou mais, ou o HDL
colesterol for inferior a 40 mg/dl, deve-se fazer um perfil de
lipoproteínas para determinar os níveis de LDL colesterol e de
triglicérides.
Nível de LDL Colesterol
Menos de 100 mg/dl
100 a 129 mg/dl
130 to 159 mg/dl
160 to 189 mg/dl
190 mg/dL ou mais

Categoria
Desejável
Próximo do desejável
Limítrofe alto
Alto
Muito alto

A meta para o LDL colesterol depende de quantos outros fatores
de risco estão presentes
• Se uma pessoa não tem doença cardíaca coronariana ou diabetes
e tem 1 ou nenhum fator de risco, a meta para o LDL colesterol é
inferior a 160 mg/dl
• Se uma pessoa não tem doença cardíaca coronariana ou diabetes
e tem 2 ou mais fatores de risco, a meta para o LDL colesterol é
inferior a 130 mg/dl
• Se uma pessoa tem doença cardíaca coronariana ou diabetes, a
meta para o LDL colesterol é menos de 100 mg/dl e, para alguns
pacientes de alto risco, a meta opcional é alcançar níveis inferiores
a 70 mg/dl.
Os triglicérides são o tipo mais comum de gorduras do organismo.
Muitas pessoas que têm doença cardíaca ou diabetes têm altos
níveis de triglicérides.
Os níveis normais de triglicérides variam em função da idade e do
sexo. Um alto nível de triglicérides combinado com baixos níveis de
HDL colesterol ou altos níveis de LDL colesterol parece aumentar
a velocidade de desenvolvimento da aterosclerose (a formação de
depósitos gordurosos nas paredes das artérias). A aterosclerose
aumenta o risco de ataque cardíaco e de AVC.
Nível de Triglicérides
Menos de 150 mg/dl
150 a 199 mg/dl
200 a 499 mg/dl
500 mg/dl ou mais

Categoria
Normal
Limítrofe alto
Alto
Muito alto

De maneira geral, todas as pessoas devem reduzir a quantidade
de gorduras saturadas, gorduras trans, colesterol e gorduras
totais em suas dietas.
Se você tiver altos níveis sangüíneos de colesterol, é muito
importante evitar fumar cigarros, procurar ingerir uma dieta saudável,
fazer atividade física regular, manter um peso corporal saudável
e controlar ou adiar o início do diabetes para controlar a pressão
arterial alta. Ao tomar essas medidas, você ajuda a reduzir seu risco
de doença cardíaca e de AVC. Caso, mesmo assim, você ainda
precise de medicamentos para reduzir seu colesterol sangüíneo, uma
dieta saudável e um estilo de vida ativo o ajudarão a reduzir os níveis
de colesterol e a melhorar sua saúde cardiovascular geral.

Reduzir Seu
Colesterol

As recomendações dietéticas da AHA e do Programa Nacional de
Educação para o Colesterol são:
• As refeições devem constar mais de peixe ou frango e não se deve
consumir mais de 170 gramas desses alimentos por dia.
• Não coma a pele do frango.
• Quando preparar carne vermelha (carne de boi, porco ou cordeiro),
use carnes magras, elimine o excesso de gordura das laterais da
carne e sirva pequenas porções.
• Cozinhe com quantidades limitadas de óleos vegetais líquidos
e poliinsaturados, margarinas não hidrogenadas (por exemplo,
canola, milho, semente de algodão, soja e girassol). O óleo de oliva
é uma fonte de gordura monoinsaturada.
• Use produtos lácteos desnatados.
• Não coma mais de três gemas de ovo por semana. Consuma
substitutos de ovos.
• Use métodos de cozinhar com baixa quantidade de gordura, como
assar, grelhar e tostar. Evite comidas fritas.
Um médico pode medir a quantidade de colesterol no sangue
com um teste simples. Como o corpo humano produz e consome
colesterol (ingesta), uma dieta com baixo conteúdo de gorduras
saturadas, gorduras trans e colesterol o ajudará a reduzir os
níveis de colesterol sangüíneo, caso estejam muito elevados. Os
medicamentos também estão disponíveis para ajudá-lo a manter os
níveis de colesterol dentro de uma faixa de normalidade.
As modificações na dieta nunca devem ser drásticas. A eliminação
de alimentos essenciais pode ser prejudicial. As dietas drásticas que
excluem completamente um tipo de alimento da dieta podem causar
problemas adicionais de saúde. As modificações moderadas na
dieta e uma monitorização cuidadosa dos níveis de colesterol e de
gorduras saturadas geralmente podem ajudar a manter os níveis de
colesterol sangüíneo em valores aceitáveis.
É de aceitação geral que a aterosclerose começa na infância,
progride durante a juventude até a idade adulta e, geralmente,
manifesta-se somente em pessoas de meia idade ou mais velho.
Portanto, recomenda-se que as pessoas prestem atenção na
nutrição das crianças e sigam as diretrizes da American Heart
Association sobre as recomendações dietéticas para crianças e
adolescentes. 310

Inatividade
Física

Já se definiu que a inatividade física é claramente um fator de risco
de ataque cardíaco e que a atividade física regular pode reduzir o
risco de DCC. 311 – 313 Quando combinada com a superalimentação,
a falta de atividade física pode levar ao excesso de peso corporal,
que é um fator contribuinte adicional para o ataque cardíaco. As
pessoas com mais de 40 anos devem consultar seus médicos
antes de iniciarem programas de exercícios ou de aumentarem
significativamente seu nível de atividade física.
A atividade física regular pode aumentar a capacidade funcional
cardiovascular e reduzir a demanda de oxigênio miocárdico para
um determinado nível de atividade física. As diretrizes federais
estadunidenses de 1995 recomendam a realização de um mínimo de
30 minutos de atividade física moderadamente intensa, na maioria
dos dias da semana. Uma consulta médica adequada pode avaliar o
risco de realizar uma atividade física vigorosa.
Atividade Física

A atividade física regular tonifica os músculos, estimula a circulação,
ajuda a controlar o peso corporal, previne a obesidade e promove
uma sensação de bem-estar geral. A atividade física regular pode
ajudar a controlar as anormalidades lipídicas do sangue, a pressão
arterial alta e o diabetes. Há evidências sugestivas de que o índice
de sobrevivência nas vítimas de ataque cardíaco seja maior entre as
que se exercitam regularmente que entre os sedentários.
Pessoas de todas as idades devem desenvolver um estilo de
vida fisicamente ativo, como parte de um programa abrangente
de prevenção de doença cardíaca. As atividades aeróbicas
que requerem movimentos do peso corporal em distâncias são
especialmente valiosas. Essas atividades incluem as caminhadas,
subir escadas, correr, andar de bicicleta, nadar e realizar atividades
similares. A melhora na capacidade cardiovascular parece resultar
de uma atividade física aeróbica regular, de intensidade moderada
(50% a 75% da capacidade), realizada durante 15 a 30 minutos pelo
menos, em dias alternados.
Para pacientes de alto risco, os exercícios vigorosos devem ser
prescritos com cautela. Os testes de tolerância aos exercícios
graduados, que podem ser usados para ajudar a formular uma
prescrição individualizada de exercícios, devem ser realizados sob
supervisão médica.

A atividade física extenuante para pessoas não acostumadas
geralmente leva ao desenvolvimento de um ataque cardíaco em
uma pessoa aparentemente saudável que tenha doença cardíaca
não diagnosticada. Pessoas com mais de 40 anos ou com um risco
conhecido de doença cardiovascular devem consultar um médico
antes de começarem um programa de exercícios físicos ou uma
atividade profissional que exija esforços físicos intensos. Um teste de
esforço pode ser parte do exame físico.
A atividade física deve ser intensificada gradativamente em qualquer
programa de exercícios. Para uma pessoa considerada em boas
condições físicas por seu médico, a introdução de uma atividade
esportiva agradável pode ser benéfica para a saúde.
Diabetes

O diabetes é um fator independente de risco de ataque cardíaco e
AVC. Está associado com a pressão arterial alta, 314 com altos níveis
de colesterol e com o sobrepeso. Esses fatores aumentam ainda
mais o risco.
O diabetes se desenvolve mais freqüentemente em pessoas de meia
idade e, mais ainda, nas de meia idade com sobrepeso. Em sua
forma leve, o diabetes pode passar despercebido durante muitos
anos, mas pode aumentar muito o risco da pessoa sofrer ataque
cardíaco, fazendo com que o controle dos outros fatores de risco
seja ainda mais importante.
O diabetes e uma tendência familiar para o diabetes estão
associados com um aumento no risco de DCC. O risco de doença
cardíaca em adultos diabéticos é 2 a 4 vezes maior que em adultos
não diabéticos. 72 Nas mulheres diabéticas, a incidência de óbito por
doença cardíaca aumentou 23% nos últimos 30 anos e as mortes
por doença cardíaca nos homens com diabetes reduziram em 13%
contra uma redução de 36% observada nos homens sem diabetes. 315
A melhora no controle dos níveis de glicose reduz as complicações
vasculares do diabetes. 316
Controle do Diabetes

O médico pode detectar o diabetes e tratá-lo prescrevendo
exercícios físicos, programas de controle de peso, modificações
nos hábitos alimentares e medicações (se necessário). O paciente
diabético também deve ser orientado sobre como modificar outros
fatores de risco freqüentemente associados, que possam estar
presentes. Esses fatores de risco são a hipercolesterolemia, a
hipertrigliceridemia, a hipertensão arterial e a obesidade

Obesidade

A obesidade foi recentemente reclassificada e passou a ser
considerada um importante fator de risco de doença cardíaca
coronariana, passível de modificação317. Na maioria dos casos,
a obesidade resulta de uma alimentação excessiva, com muitos
alimentos não saudáveis e a realização de poucos exercícios físicos.
A obesidade representa uma carga muito grande para o coração.
A obesidade está associada a um aumento na ocorrência de
DCC e de morte cardíaca súbita, primariamente devido a seu
papel no aumento da pressão arterial e nos níveis de colesterol e
por precipitar o diabetes. 318 Também existem evidências de que
a obesidade possa contribuir diretamente para o DCC. Poucas
pessoas tornam-se obesas sem desenvolver um perfil de risco
coronário menos favorável.
A maioria das pessoas atinge seu peso normal de adulto entre 21
e 25 anos. A cada ano que passa, menos calorias são necessárias
para manter esse peso. As pessoas de 30 a 40 anos, que comem
tanto quanto comiam quando tinham 20 anos e que se tornam
fisicamente menos ativas, acumularão excesso de calorias como
gordura corporal.
A expectativa de vida pode ser menor para as pessoas que são
acentuadamente obesas. Os homens de meia idade que são
significativamente obesos têm um risco maior de um ataque cardíaco
fatal que os homens de meia idade com peso normal. A obesidade
também aumenta o risco de hipertensão arterial e diabetes.
Eliminação da Obesidade

Quando a American Heart Association identificou a obesidade
como um fator importante de risco de doença cardíaca, seu objetivo
era chamar todos os profissionais de saúde a atuarem em sua
prevenção. 317 Para ajudar os pacientes a perderem peso, os médicos
geralmente recomendam um programa que combina exercícios com
uma dieta com baixa ingesta de calorias.
Não existe uma maneira fácil e rápida de perder peso. As dietas
com redução extrema devem ser evitadas, pois geralmente excluem
alimentos essenciais para uma boa saúde.

As reduções de 5% a 10% do peso corporal podem diminuir a
pressão arterial e os níveis de colesterol total e aumentar a tolerância
à glicose em pacientes diabéticos (e naqueles com comprometimento
da tolerância à glicose). Essas são vantagens importantes. Mesmo
quando as dietas com redução extrema realmente reduzem o peso,
não são eficazes em manter um peso corporal mais baixo, a menos
que haja mudança nos padrões de alimentação. Um médico deve ser
consultado para determinar o peso mais indicado para um paciente
de uma determinada altura e idade e para ajudá-lo a desenvolver um
plano de redução gradativa do peso corporal.

Fatores de Risco Específicos para o AVC
Resumo

Alguns fatores de risco são específicos para o AVC incluindo
• TIAs
• Fibrilação atrial
• Contagem elevada de eritrócitos sangüíneos

TIAs

Um TIA é um episódio curto e reversível de disfunção neurológica
focal. É um dos sinais de doença aterosclerótica e um indicador
significativo de risco de AVC. Aproximadamente 25% dos pacientes
com AVC já haviam apresentado um TIA. 98
O risco de AVC entre pacientes com TIAs é aproximadamente 5%
em um mês. O risco aumenta para 12% em um ano e devem ser
acrescentados 5% adicionais a cada ano após sua ocorrência. A
terapia antiplaquetária inibe a formação de coágulos e reduz o risco
de AVC e também de ataque cardíaco em pacientes com TIAs. 88

Fibrilação
Atrial

A fibrilação atrial é um fator de risco significativo de AVC e passível
de modificação, principalmente em idosos. Os anticoagulantes
(varfarina) podem reduzir significativamente o risco de AVC
tromboembólico associado com fibrilação atrial. A aspirina pode ser
prescrita para pacientes mais jovens com fibrilação atrial, mas sem
outros fatores de risco de AVC. 319

Alta
Contagem de
Eritrócitos
Sangüíneos

Um aumento acentuado ou mesmo moderado na contagem de
eritrócitos sangüíneos (hipercoagulopatia) é um fator de risco de AVC,
pois o aumento no número de eritrócitos no sangue torna o sangue
mais espesso, aumentando a probabilidade de formação de coágulos.
320
Uma alta contagem de eritrócitos sangüíneos pode ser tratada pela
remoção de sangue e sua reposição por fluido intravenoso ou pela
administração de anticoagulantes.
A anemia de células falciformes é uma condição hereditária
associada com anormalidades nas proteínas da hemoglobina.
Quando o paciente com anemia falciforme torna-se hipóxico,
hipotérmico ou desidratado, há uma deformação da hemoglobina,
causando a formação de grumos de eritrócitos sangüíneos e a
produção de coágulos que obstruem o fluxo de sangue para os
tecidos. Esses episódios, denominados crises vasooclusivas, podem
produzir insuficiência orgânica e AVC.
Embora a anemia de células falciformes não possa ser curada, as
crises vasooclusivas são passíveis de prevenção em pacientes com
risco, evitando-se os casos de hipoxemia, hipotermia e infecção
e pela manutenção da hidratação e da oxigenação. A quantidade
de hemoglobina anormal também pode ser controlada através de
transfusões de sangue precedidas de retiradas de igual volume do
sangue do paciente.

Fatores Combinados de Risco
Alguns fatores de baixo risco são significativos quando em
combinação com outros fatores específicos de risco. Por exemplo, o
uso de contraceptivos orais por mulheres jovens que fumam cigarro
aumenta consideravelmente o risco de AVC.293,32
Fatores de
Risco Cardiovascular em
Mulheres

Os principais fatores de risco de doença cardíaca coronariana em
mulheres são
• Histórico de tabagismo (risco similar ao dos homens)
• Hipertensão arterial, incluindo hipertensão sistólica isolada
(benefícios da terapia anti-hipertensiva similares para mulheres e
homens)
• Dislipidemia (risco similar ao dos homens)
• Diabetes melito (o impacto do diabetes no risco de AVC é maior em
mulheres que em homens)
• Obesidade (como nos homens, a adiposidade abdominal é um fator
de risco particularmente importante de DCC)
• Sedentarismo (como nos homens, uma redução substancial no
risco de DCC resulta da prática de uma atividade física, mesmo
que moderada)

Estilo de Vida Saudável do Ponto de Vista Físico e Mental
Resumo

Os estilos de vida saudáveis do ponto de vista físico e mental são
estilos de vida que minimizam os riscos futuros de doença cardíaca
e AVC. Esses estilos de vida incluem o controle de peso corporal, a
prática de exercícios físicos, os hábitos alimentares sensatos, evitar
fumar cigarros, baixos níveis séricos de colesterol e de triglicérides e
o controle da pressão arterial alta.
A AHA publica uma grande variedade de materiais educacionais
sobre estilos de vida saudáveis, que devem fornecer informações
adicionais para instrutores e alunos. Para obter mais informações,
contate a AHA local.
Muitos estudos confirmam a eficácia das modificações dos fatores
de risco na redução da morbidade e da mortalidade. A maioria das
autoridades acredita que a redução dos fatores de risco seja uma
importante parte da abordagem global para reduzir a incidência
de doenças cardiovascular e vascular cerebrais e os óbitos na
comunidade, especialmente entre crianças e adultos jovens.
Milhões de pessoas começaram a pôr seus corações em situações
de risco em uma idade comparativamente menor ao adquirir hábitos
inadequados de vida. Crianças começaram a gostar de comidas
com muito sal, colesterol e calorias. Algumas não são estimuladas
a ser mentalmente ativas e assistir televisão limita a prática de
atividades físicas. O hábito de fumar freqüentemente começa
durante a adolescência, principalmente quando os pais já fumam.
Durante a idade adulta, muitas pessoas ficam com sobrepeso, têm
vidas sedentárias e fumam muito. Muitos têm altos níveis sangüíneos
de colesterol e de triglicérides. Pressão arterial alta é outro fator
prevalente de risco.
Muitas evidências científicas disponíveis atualmente indicam que a
redução dos fatores de risco deve evitar muitos ataques cardíacos
e AVCs. No mínimo, a redução do risco pode resultar em boa saúde
física e mental e pode beneficiar todos os membros da família.
Quase todas as crianças são beneficiadas quando aprendem hábitos
saudáveis de vida desde pequenas.

A tabela abaixo descreve os principais fatores de risco controláveis
de ataque cardíaco e AVC. Reserve um momento para revisar esses
fatores de risco e comportamentos necessários para se ter um estilo
de vida saudável física e mentalmente.
Abaixo da tabela, há um questionário simples, que pode ajudar a
identificar fatores de risco de ataques cardíacos. Pode ser útil para
os profissionais de saúde preencherem este questionário com suas
informações pessoais ou para distribuí-lo para ser preenchido por
seus pacientes.
Table 4. Principais Fatores de Risco de Ataque Cardíaco e AVC Passíveis de Controle*

Fator
Tabagismo

Explicação

O tabagismo é a principal causa
única de óbito passível de
prevenção nos Estados Unidos.
O fumo prejudica os vasos
sangüíneos e causa numerosas
outras doenças passíveis de
prevenção. O fumo passivo pode
prejudicar seus filhos, entes
queridos e amigos.
Pressão Arterial Níveis pressóricos elevados não
Alta
controlados estão associados
a um maior risco de ataque
cardíaco e a hipertensão é o fator
de risco único mais importante
de AVC. A pressão arterial alta
pode prejudicar seus vasos
sangüíneos e até levar à ruptura
desses vasos no cérebro.
Altos Níveis
Quando o excesso de colesterol
Sangüíneos de se deposita nas paredes internas
Colesterol
das artérias, pode haver um
estreitamento da parte interna da
artéria, com obstrução do fluxo
sangüíneo para o coração e o
cérebro.

Estilo de Vida para
Reduzir o Risco
Pare de fumar o quanto
antes. Procure ajuda de
um médico. Decida-se a
parar de fumar. É o melhor
presente que você pode dar
a você mesmo, aos seus
entes queridos e a amigos.

Faça o controle da
sua pressão arterial
regularmente e procure
tratamento, caso seja
notada a elevação
da PA. Tome os
remédios prescritos,
conscientemente.
Peça a seu médico
para avaliar seus níveis
sangüíneos de colesterol
regularmente. Evite ingerir
uma dieta rica em gorduras
saturadas.

Inatividade
Física

Um estilo de vida sedentário
pode levar ao ataque cardíaco,
mas os exercícios vigorosos,
quando feitos por pessoas
que não tenham se exercitado
regularmente nos últimos tempos,
podem ser prejudiciais. Consulte
um médico antes de iniciar um
esquema de atividade física.
Obesidade
A obesidade aumenta o risco de
pressão arterial alta, de diabetes
e os altos níveis sangüíneos de
colesterol. Portanto, aumenta
o risco de ataque cardíaco e
de AVC. A obesidade também
pode aumentar o risco de
ataque cardíaco e de AVC
independentemente da presença
desses fatores de risco.
Doença
A doença cardíaca é o
Cardíaca
principal fator de risco de
AVC. O comprometimento do
bombeamento sangüíneo ou os
ritmos cardíacos anormais podem
causar a formação de coágulos
sangüíneos, que são liberados no
cérebro, levando ao AVC.
Ataque
Os TIAs têm sintomas
Isquêmico
semelhantes aos do AVC, mas
Transitório (TIA) desaparecem em menos de
24 horas. Os TIAs são fortes
preditores de AVC. Geralmente
são tratados com medicações
que impede a formação de
coágulos sangüíneos.

A atividade física regular
(incluindo as caminhadas)
pode estimular a circulação,
prevenir o ganho de peso
corporal e promover uma
sensação geral de bem
estar.

Trabalhe com seu médico
para planejar uma dieta
saudável. Perca peso
lentamente. As dietas
drásticas não são bem
sucedidas para alcançar
uma perda de peso mantida
a longo prazo.

Adote um estilo de vida
saudável para seu coração
e siga as instruções de seu
médico para tratar todas
as formas de doenças
dos vasos sangüíneos e
cardíacos.
Caso observe o
desenvolvimento de
sintomas de AVC,
telefone para o serviço de
emergência (ou 192).

* Nota: Outros fatores de risco de ataque cardíaco e AVC incluem
a hereditariedade, ser do sexo masculino, aumento da idade, o
diabetes e a etnia (os afroamericanos têm maior risco de ataque
cardíaco e AVC). Contate o seu AHA local para mais informações
sobre como prevenir o ataque cardíaco e o AVC.

Table 5. Sinais de Risco de Um Ataque Cardíaco

Você Está Sob Risco de Ataque Cardíaco?
Os seguintes fatores aumentam o risco de ataque cardíaco. Veja
todas as alternativas que se aplicam a você. Caso você tenha 2
ou mais fatores de risco, consulte um médico para uma avaliação
completa do seu risco.
Homens
Você tem mais de 45 anos?
Mulheres
Você tem mais de 55 anos?
Você está na pós-menopausa?
Os seus ovários foram removidos e, em caso afirmativo,
você está fazendo uso de estrógenos?
Ambos
Seu pai ou irmão tiveram um ataque cardíaco antes dos 55
anos?
Sua mãe ou irmã tiveram um ataque cardíaco antes dos 65
anos?
Sua mãe, pai, irmã, irmão ou avós tiveram AVC?
Você fuma ou vive ou trabalha com pessoas que fumam
cigarros diariamente?
Seu nível total de colesterol é de 240 mg/dl ou mais?
Você não sabe seu nível de colesterol total?
Seus níveis de colesterol ligado a lipoproteínas de alta
densidade (HDL) (colesterol “bom”) são inferiores a 40 mg/dl?
Você não sabe seus níveis de HDL colesterol?
Sua pressão arterial é de 140/90 mmHg ou mais?
Alguém já disse que sua pressão arterial é muito alta?
Você não sabe qual é sua pressão arterial?
Você faz exercícios físicos por menos de 30 minutos na
maioria dos dias?
Você está 9 quilos ou mais acima do peso ideal para sua
altura e estatura?
Seus níveis de açúcar no sangue em jejum são de 126 mg/dl
ou mais?
Você precisa fazer uso de medicamentos para controlar seus
níveis de açúcar no sangue?
Você tem doença cardíaca coronariana?
Você já teve um ataque cardíaco?
Você já teve um AVC ou um ataque isquêmico transitório?

Para saber mais como prevenir o ataque cardíaco e o AVC, telefone
para a American Heart Association (1-800-242-8721 - EUA) ou visite
o website da AHA www.americanheart.org

Resumo do
Papel da
Prevenção

Tão importante quanto fornecer um tratamento de emergência para
uma vítima de ataque cardíaco e AVC, é ainda mais desejável evitar
esses problemas. Já foi claramente demonstrado que a modificação
dos fatores de risco pode salvar vidas. A orientação para o publico
é essencial nos esforços para reduzir as mortes por DAC e por
AVC. O controle dos fatores reconhecidos de risco depende tanto
da orientação quanto da vontade das pessoas para compreender e
participar ativamente na adoção de um estilo mais saudável de vida.
As campanhas comunitárias podem ser eficazes em reduzir o risco
cardiovascular e, em pacientes que tenham a doença, em evitar a
ocorrência de um segundo evento. É ainda mais importante para
aquelas que não têm DAC ou AVC reduzirem seu risco de forma
eficaz.
Os esforços de orientação também devem ser direcionados para
superar a negação intrínseca dos pacientes com evidências
precoces de doença cardíaca e para encorajar o acionamento rápido
do serviço de emergência quando desenvolvem sintomas de DAC.
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