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+   Aula de Ressuscitação Cardiopulmonar 

  Guidelines AHA - 2010 

  Objetivos: 

  Reconhecimento e tratamento da 
parada cardíaca e respiratória. 

  Demonstração do Suporte Básico de 
Vida. 

  Introdução ao Suporte Avançado de 
Vída. 

  Conflito de Interesses 

  Nenhum 
  Divulgação de imagens sem objetivo comercial. 
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 ”... é a cessação súbita e inesperada da 
atividade mecânica ventricular útil e 
suficiente, em pessoas sem moléstia 
incurável e irreversível. " (Milstein, 1963) 

Parada Cardíaca 

Milstein BB. The problem of cardiac arrest: Cardiac Arrest and Resuscitation  
Lloyde-Luke, Londres 1963, 15. 
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Parada Cardiorrespiratória 

  Cessação das contrações cardíacas efetivas, para manter um 
débito cardíaco adequado capaz de manter a perfusão 
tecidual. 

  Cessação dos movimentos ventilatórios espontâneos 
suficientes para manter uma ventilação adequada. 

  Comprometimento parcial da circulação (débito cardíaco) e 
da ventilação (O2 e CO2). 
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2010 
50o aniversário das Diretrizes 

  RCP - Ressuscitação Cardiopulmonar 

  ACE - Atendimento Cardiovascular de Emergência 

  Publicado na Circulation 2010 

  50o aniversário da primeira publicação médica revisada por 
pares, documentando a sobrevivência após a  compressão 
torácica fechada para Parada Cardiorrespiratória. 

  Especialistas e profissionais que trabalham com 
ressuscitação continuam dedicados a fim de reduzir a morte 
e a incapacitação provocadas por doenças cardiovasculares 
e  acidentes vasculares cerebrais (AVC). 



+ http://circ.ahajournals.org/content/122/18_suppl_3.toc 
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  As Diretrizes da AHA 2010 para RCP e ACE se baseiam em 
um processo internacional de avaliação e evidências, 
envolvendo centenas de cientistas e especialistas em 
ressuscitação de todo o mundo que avaliaram, discutiram e 
debateram milhares de publicações revisadas por pares. 

http://circ.ahajournals.org/content/122/18_suppl_3/S685 
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Fases da PCR 

  Elétrica 

  Circulatória 

  Metabólica 
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Diagnóstico e Tratamento 



  Reconhecimento	  imediato	  da	  parada	  cardíaca	  e	  a+vação	  do	  sistema	  de	  
emergência.	  

  Reanimação	  precoce	  com	  ênfase	  nas	  compressões	  torácicas.	  
ABC	  para	  CAB	  (Compression	  -‐	  Airway	  -‐	  Breathing)	  

  Desfibrilação	  rápida.	  

  Suporte	  de	  vida	  avançado	  e	  efe5vo.	  

  Cuidados	  integrados	  pós	  PCR.	  
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handsonlycpr.org 



Travers, A. H. et al. Circulation 2010;122:S676-S684 
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Compressão 



+ Recomendações com grande ênfase para melhorar 
e promover compressões torácicas efetivas (classe I)  

  “Push hard and Push fast” a 100 compressões por minuto 

  Permitir que o tórax retorne completamente à sua posição 
normal a cada compressão com profundidade de 5 cm 

  Usar aproximadamente os mesmos tempos de compressão e 
relaxamento (1:1) 

  Limitar as interrupções nas compressões 



Técnicas e mecanismos de massagem cardíaca externa - MCE 

Cooper J A et al. Circulation 2006;114:2839-2849 

Copyright © American Heart Association 

Dispositivos para MCE 

Automático 

Manual 
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Relação Universal 30:2 
sem via aérea garantida 
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AHA in collaboration with ILCOR. Guidelines 2000 for Cardiopulmonary 
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Part 3: Adult Basic Life 
Support  Circulation - 22-Aug-2000; 102(8 Suppl): I22-59  

Massagem Cardíaca Externa 
Massagem Cardíaca Interna 

  MCE - aproximadamente 20% do débito cardíaco 

  MCI - aproximadamente 30% do débito cardíaco  
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Airway 
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Airway - Jaw-Thrust 
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Breathing - Ventilação 

  500 a 600 mL 

  Boca-Boca, Boca-Nariz 

  Observar a elevação do tórax 
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Breathing - Ventilação 

  Boca-Estoma 

  Observar a elevação do tórax 



+
Breathing - Ventilação 
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Breathing - Ventilação 

  Balão + (Válvula + Máscara (Ambu)) + Oxigênio 



Copyright ©2010 American Heart Association 

Travers, A. H. et al. Circulation 2010;122:S676-S684 

Building Blocks of CPR 
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Desfibrilação Externa Automática 



Dr Claude Beck e seu primeiro desfibrilador cardíaco 

Cooper J A et al. Circulation 2006;114:2839-2849 

Copyright © American Heart Association 
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SBV 

Suporte Básico à Vida 
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DEA - Obrigatório por Lei 
Verificar no seu Município/Estado 



Cooper J A et al. Circulation 2006;114:2839-2849 

Copyright © American Heart Association 
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DEA -  
da vending machine ao 

hospital 

 Desfibrilação precoce 
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Desfibrilador 

•  Desfibrilador monofásico 
•  descarga única 360 J 

•  Desfibrilador bifásico 
•  descarga única 150 a 200 J 

•  Desfibrilador desconhecido 
•  descarga única 200 J 



Berg R A et al. Circulation 2010;122:S685-S705 





+ Principais objetivos iniciais e 
subsequentes dos cuidados pós-PCR  

1. Otimizar a função cardiopulmonar e a perfusão de órgãos 
vitais após o Retorno da Circulação Espontânea (RCE)  

2. Transportar/transferir para um hospital apropriado ou UTI 
com completo sistema de tratamento pós-PCR  

3. Identificar e tratar Síndromes Coronárias Agudas (SCAs) e 
outras causas reversíveis  

4. Controlar a temperatura para otimizar a recuperação 
neurológica  

5. Prever, tratar e prevenir a disfunção múltipla de órgãos. Isto 
inclui evitar ventilação excessiva e hiperóxia  
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Suporte Avançado  

  Via aérea avançada 
  Deve ser realizada pelo reanimador mais experiente 

  Várias alternativas 

  Combitube 
  Máscara laríngea 

  Intubação traqueal 
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Suporte Avançado 
Fármacos 

  Aumentar	  a	  pressão	  de	  perfusão	  coronariana	  
  Aumentar	  pressão	  de	  perfusão	  cerebral	  
  Aumentar	  o	  inotropismo	  cardíaco	  
  Controlar	  os	  distúrbios	  ácido-‐base	  e	  eletrolí+co	  
  Controlar	  as	  arritmias	  letais	  
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Links 

  Circulation - Adult Basic Life Support - Part 5 
  http://circ.ahajournals.org/content/122/18_suppl_3/S685 

  www.carraretto.med.br 
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Muito Obrigado 

www.carraretto.med.br 
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  RCP  Ressuscitação cardiopulmonar 

  ACE  Atendimento cardiovascular de emergência 

  RCE  Retorno da circulação espontânea 

  SBV  Suporte básico de vida 

  SAV  Suporte avançado de vida 

  SCA  Síndromes Coronárias Agudas 


