
Não, não 

amortecedor

Sim, 

chocável

Sem respiração 

normal, tem 

pulso

Não

Após cerca de 2 minutos, se ainda estiver sozinho, ative o sistema de 

resposta a emergências e recupere o DEA 

(se ainda não estiver pronto). 

Testemunhou repentinamente

colapso?

O DEA analisa o ritmo. 

Ritmo chocável?

Dê um choque. Reinicie a RCP 

imediatamente por cerca de 2 minutos 

(até que o AED solicite

verificação de ritmo). Continue até que os 

fornecedores de ALS assumam o controle ou a vítima 

comece a se mover.

Reinicie a RCP imediatamente por cerca de 2 

minutos (até que o AED solicite a verificação do 

ritmo). Continue até que os fornecedores de ALS 

assumam o controle ou a vítima comece a se 

mover.

CPR

1 socorrista: Comece ciclos de 30 1 socorrista: Comece ciclos de 30 

compressões e 2 respirações 

usando um dispositivo de máscara de bolsa com filtro e vedação estanque. 

(Use a proporção 15: 2 se o segundo socorrista chegar.) 

Use o DEA assim que estiver disponível.

Ative o sistema de resposta 

a emergências (se ainda 

não o tiver feito). Volte à 

vítima e monitore até

socorristas 

chegam.

A vítima não responde. Grite por ajuda nas 

proximidades. Ativar sistema de resposta a 

emergências

via dispositivo móvel (se apropriado).

Procure não respirar ou apenas 

ofegar e verificar o pulso 

(simultaneamente). É pulso definitivamente(simultaneamente). É pulso definitivamente

sentiu dentro de 10 segundos?

Respiração 

normal, tem 

pulso

Sem respiração ou 

apenas ofegante, 

sem pulso

sim 

Ative o sistema de resposta a emergências 

(se ainda não o tiver feito) e recupere o 

DEA / desfibrilador.
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• Fornecer respiração de resgate 

usando um dispositivo de máscara de bolsa 

com filtro e vedação estanque.

• 1 respiração a cada 3-5 segundos, ou cerca de 12 

a 20 respirações / min.

• Adicione compressões se o pulso 

permanecer ≤60 / min com sinais de má 

perfusão.

• Ative o sistema de resposta a emergências 

(se ainda não estiver pronto) após 2 minutos.

• Continue a respiração de resgate; verifique 

o pulso a cada 2 minutos. Se não houver 

pulso, inicie a RCP (vá para "CPR" caixa).pulso, inicie a RCP (vá para "CPR" caixa).pulso, inicie a RCP (vá para "CPR" caixa).
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Verifique a segurança da cena 

• Don PPE

• Limitar pessoal


