
RECOMENDAÇÕES DE RCP PELO LEIGO TREINADO 

 

Se você encontrar alguém em colapso, primeiro faça uma avaliação inicial, mas não 

coloque seu rosto perto da vítima. Se você estabeleceu que a vítima não tosse, não mexe 

e não respira, ligue 192 ou 193 (dependendo da cidade) para obter ajuda de emergência 

enquanto inicia a RCP.  

Peça a um espectador para encontrar e trazer um desfibrilador, se disponível 

próximo a vocês. Peça ao espectador para colocar o telefone no alto-falante e estendê-lo 

em sua direção se foi ele que chamou a emergência, mas ele deve manter uma distância 

de 2 m. Se você estiver por conta própria, use o alto-falante viva-voz do telefone para iniciar 

a RCP enquanto fala com o atendente do SAMU ou dos Bombeiros.  

Não deixe a vítima para procurar um desfibrilador pois a ambulância trará um. Antes 

de iniciar a RCP, use uma toalha ou peça de roupa e coloque-a sobre a boca e o nariz da 

vítima. Inicie a RCP ajoelhando ao lado da vítima e coloque o calcanhar da mão no meio do 

peito. Coloque sua outra mão em cima da primeira. Bloqueie os dedos para garantir que 

eles não toquem nas costelas. Mantenha os braços retos e incline-se sobre a vítima. 

Pressione com força, a uma profundidade de cerca de 5-6 cm para adultos, 5cm para 

crianças e 4cm para bebês, libere a pressão, permitindo que o peito volte por completo. 

Mantenha uma velocidade de 100 a 120 vezes por minuto conforme seu treinamento. Não 

dê respirações de resgate.  

Continue executando a RCP até:   

✓ Ajuda de emergência chegue e assumam a ocorrência;   

✓ A pessoa começa a mostrar sinais de vida; 

✓ Você está exausto demais para continuar; 

✓ Se houver um ajudante, poderá mudar a cada dois minutos, com interrupções mínima; 

✓ Um desfibrilador está pronto para ser usado. 

Se o espectador retornar com um desfibrilador, peça para ligá-lo e siga as instruções de 

voz enquanto continua com a RCP. Sempre que possível, o ajudante deve manter uma 

distância de 2m. Se a vítima mostrar sinais de reação, como tossir, abrir os olhos, falar e 

começar a respirar normalmente, coloque-o na posição de recuperação. Monitore seu nível 

de resposta e prepare-se para administrar a RCP novamente, se necessário. 
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