
Avaliação Inicial
• Avalie a responsividade, a presença de uma respiração normal 
 e de um pulso definido (carotídeo).
•  Se não estiver responsivo ou não estiver respirando normalmente, ligue para o SME.
•  Inicie a RCP — comece com as compressões torácicas.

RCP — Adulto (Um socorrista)
Não atrase a RCP para esperar por um DEA ou outro equipamento. 
• Use a linha que une os mamilos e encontre o ponto central do tórax 
     para realizar as compressões. 
•  Realize 30 compressões. (pelo menos 100-120 por minuto).
•  Execute 2 ventilações normais, cerca de 1 segundo, usando uma barreira.
• Continue a RCP em ciclos de 30:2.
Dois socorristas
• Um socorrista realiza as compressões torácicas.
 - Faça uma pausa nas compressões para executar as ventilações; retome 
      as compressões imediatamente após as ventilações de resgate.
•  O segundo socorrista executa as ventilações de resgate.
•  Inverta os papéis a cada 2 minutos ou após 5 ciclos de 30:2.

Usando um DEA
• Continue as compressões torácicas enquanto um DEA está sendo preparado.
•  Ligue a unidade, e siga as instruções fornecidas pela unidade.
•  Dispa e seque o peito da pessoa.
 - Corte as roupas ou raspe os pelos do peito, se necessário.
•  Aplique os terminais firmemente sobre o peito nu da pessoa. Siga as ilustrações nos 
terminais para a sua colocação. 
•  Permita que o DEA analise o ritmo cardíaco.
•  Se o DEA indicar ‘choque recomendado’,
 - Libere a área tanto verbalmente quanto visualmente.
 - Diga: “Eu estou afastado, você está afastado, todos afastados”.
•  Aplique o choque quando indicado.
•  Imediatamente após o choque, retome as compressões torácicas.
•  Realize 2 minutos de RCP; deixe os terminais do DEA no lugar até que o SME chegue.
 - Siga as indicações da unidade DEA para a reavaliação.
(Não interrompa as compressões para reavaliar a pessoa a não ser que ela se mova ou respire) 
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 Vítima Um socorrista  Dois Socorristas   Como Comprimir    Profundidade
 Adulto 30:2 30:2    Duas mãos     5-6 cm
 Criança 30:2 15:2    Uma ou duas mãos    5 cm ou 1/3 da profundidade do tórax
 Bebê 30:2 15:2    Dois ou três dedos     3,5 cm ou 1/3 da profundidade do tórax 

Nota: A frequência de compressões para todas as faixas etárias é de 100-120 por minuto. 

Avaliação da Segurança da Situação

 P Pare.

 A Avalie a situação. 

 R Recupere e acomode com segurança a unidade  
        de oxigênio, o kit de primeiros socorros e o DEA. 

 E Exija Proteção para Exposição.
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RCP em Crianças (um socorrista)
• Avalie a responsividade -bata de leve na clavícula e pergunte em voz alta “você está bem?”
•  Verifique a presença de uma respiração normal e de um pulso definido (carotídeo).
•  Se não estiver responsiva e não estiver respirando normalmente, inicie a RCP, 
 começando pelas compressões torácicas usando a base de uma mão.
•  Após 2 minutos de RCP, ligue para o SME caso isso ainda não tenha sido feito. 
•  Se disponível, use um DEA como em um adulto; use terminais pediátricos se disponível.
Dois socorristas
• Um socorrista realiza as compressões, o segundo socorrista realiza as ventilações de resgate.
•  Use a mesma técnica descrita acima.
•  A relação entre compressões e ventilações muda para 15:2.
•  Faça uma pausa nas compressões para executar as ventilações.

RCP em Bebês (um socorrista)
• Avalie a responsividade – bata de leve na sola do pé e pergunte em voz alta “você está bem?”.
•  Verifique a presença de uma respiração normal e de um pulso definido 
 (interior da parte proximal do braço).
•  Se não estiver responsivo e não estiver respirando normalmente, inicie a RCP.
 - Coloque 2-3 dedos no centro do peito entre os mamilos.
•  Comprima até cerca de 1/3 da profundidade do peito. 
• Após 2 minutos de RCP, leve o bebê com você para ligar para o SME, caso isso 
 ainda não tenha sido feito.
•  Se disponível, use um DEA colocando os terminais no centro do peito e no centro 
 das costas (use terminais pediátricos se disponíveis).
Dois socorristas 
• Um socorrista realiza as compressões, o segundo socorrista realiza as ventilações de resgate.
•  A relação entre compressões e ventilações muda para 15:2.
 - O socorrista que executa as compressões pode trocar para ‘mãos envolvendo 
    o peito e 2 polegares comprimindo’.
•  Faça uma pausa nas compressões para executar as ventilações.

Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho 
(adultos e crianças) 
• Localize o umbigo e coloque a mão fechada, polegar para dentro, contra o estômago sobre o umbigo.
•  Coloque a outra mão sobre a mão fechada.
•  Puxe com força para dentro e para cima até que a obstrução seja liberada.
• Se a pessoa perder a consciência, inicie a RCP começando com as compressões.
Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (bebês)
• Coloque o bebê com o rosto para baixo sobre seu antebraço apoiando a cabeça com sua mão. 
•  Aplique 5 palmadas nas costas entre as escápulas.
•  Coloque o outro antebraço sobre o bebê, criando um sanduíche, e vire o bebê, com o rosto para cima.
•  Aplique 5 compressões torácicas assim como na RCP.
•  Alterne a posição do bebê rosto para baixo-palmadas nas costas/rosto para cima-com-
pressões torácicas até que o objeto seja liberado.

Primeiros Socorros
• Hemorragia — aplique pressão direta firme sobre o ferimento até que o sangramento  
 pare. Aplique uma atadura.
•  Aplique um torniquete em caso de sangramento arterial grave. 
 - Coloque de 2,5-5 cm acima do ferimento com a manivela sobre a artéria que
     está sangrando. Gire a manivela, fixe-a. 
 - Escreva “T” ou “TQ” na testa da pessoa ferida.
 - Busque atendimento médico imediatamente, continue a monitorar e a fornecer apoio verbal. 
• Choque — mantenha uma temperatura corporal normal, forneça aquecimento 
 ou resfriamento conforme necessário.
• Tala — Aplique uma tala no membro lesionado, mantendo o membro na posição em 
 que foi encontrado, imobilizando as articulações acima e abaixo da lesão. 

Sucção
• Adultos — não mais de 15 segundos (parte de trás da boca).
• Bebês — não mais do que 5 segundos (boca primeiro e depois nariz, se necessário).
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