
 

FAQ Desfibrilação e Desfibrilador 
  
 

1-  O que é a Desfibrilação Cardíaca? 
Geralmente quando uma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória (PCR) por mal 
súbito em ambientes extra-hospitalar, os batimentos estão desajustados (arrítmicos), 
e a desfibrilação é justamente esses os choques do equipamento (DEA) que visam dar 
uma descarga elétrica precisa para que ele pare com essa “arritmia maligna” 
(fibrilação ou taquicardia ventricular) e retome seus batimentos no ritmo normal. 
Junto com as compressões torácicas (massagens cardíacas), o uso do desfibrilador é 
um socorro inicial que deve ser feito assim que identificado uma parada cardíaca. 

 
 

2-  O que é um Desfibrilador Externo Automático (DEA)? 
O DEA é um equipamento eletrônico portátil programado para avaliar o ritmo 
cardíaco e definir se a desfibrilação é indicada (se há necessidade). Usado em 
ambiente extra e intra-hospitalar é eficaz mesmo para pessoas leigas (com 
treinamento), visto que é autoinstrutivo e semiautomático . 
O uso do DEA é recomendado e efetivo em vítimas de PCR por garantir a 
desfibrilação precoce, visto que grandes são as chances da vítima estar em ritmo 
passível de choque, ou seja, em Fibrilação Ventricular ou Taquicardia Ventricular sem 
pulso, sendo que o tratamento efetivo nesses casos é a aplicação do choque. 
As 2 pás são unidas por um conector, encaixado no equipamento e que após ligar o 
DEA, elas devem ser aderidas ao tórax da vítima, sem a interrupção das Compressões 
Torácica Externa (CTE).  
O ritmo cardíaco será analisado automaticamente pelo DEA e, finalmente, se 
indicado o choque, o botão deve ser pressionado (haverá uma orientação por viva-
voz). No momento da aplicação do choque pelo DEA é indispensável a certificação 
que todos estejam afastados da vítima, para evitar acidentes. 
 
 

3-  Quando e como surgiram os Desfibriladores? 
O desfibrilador foi usado pela primeira vez em 1930, por William B. Kouwenhoven na 
John Hopkins University School of Engineering. Nessa época, ele era utilizado para 
sacrificar cães de rua. No entanto, percebeu-se que ao dar um segundo choque, o 
animal voltava à vida. 
Por isso, em 1947, o aparelho foi utilizado pela primeira vez em humanos, durante 
uma cirurgia em um menino de 14 anos que recebeu a descarga elétrica diretamente 
em seu coração. Já em 1960, com o avanço da eletrônica, o desfibrilador foi 
melhorado tecnologicamente e passou a ser usado em larga escala. 



O Desfibrilador Portátil foi criado em 1965, pelo professor Frank Pantridge, que dizia 
que os problemas cardíacos que levam à PCR deveriam ser resolvidos no lugar onde 
acontecessem. 
Assim, ele desenvolveu o primeiro desfibrilador portátil utilizando baterias de 
automóveis. O aparelho em questão pesava 70 kg e foi instalado em uma ambulância 
pela primeira vez em janeiro de 1966. 
Após essa descoberta e evolução  tecnológica, portabilidade e disponibilidade de 
mais e mais aparelhos, milhões de pessoas são salvas anualmente... 

 
 

4-  O DEA é seguro? 
O DEA é totalmente seguro e indicado ao uso por pessoas leigas treinadas, e pode ser 
utilizado em adultos, crianças, idosos e gestantes. 
 
 

5-  Como é a bateria do DEA? 
Existe aparelhos que utilizam baterias íon lítio recarregáveis (necessitam estar 
sempre conectadas a uma fonte de energia) e aqueles com baterias não 
recarregáveis (com uma vida útil que variam entre 2 a 5 anos). Praticamente todos 
aparelhos DEA têm um indicador de nível de bateria.... A Quick Shock prioriza 
trabalhar sempre com baterias não recarregáveis, podendo assim possibilidade a 
permanência do equipamento em qualquer local por um período muito maior e 
evitar descuidos com falta e recarga... 
 
 

6-  Quais são as dimensões e peso do DEA? 
Atualmente a maioria dos aparelhos DEA pesam menos que 3,0 Kg. Nós da Quick 
Shock trabalhamos com equipamentos entre 1.300g e 1.900g e medidas próximas ao 
tamanho de uma caixa de sapatos adulto. 
 
 

Para mais informações, entre em contato conosco via e-mail ou whatsapp.   
 
 


