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RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) 
NO SUPORTE AVANÇADO DE VIDA (SAV)

OBJETIVO: Promover oxigenação e débito cardíaco do paciente, através de reanimação 
cardiopulmonar rápida e eficiente, que resulte no retorno das contrações cardíacas voluntárias e 
efetivas.  
RESPONSÁVEIS: Médico, Enfermeiro e Condutor
Nº Ação 

01. 
Avaliar a 
responsividade 

02. Checar pulso central 

03. Posicionar o paciente 

04. Iniciar RCP 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO - IT 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA – SAMU 
RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) 

NO SUPORTE AVANÇADO DE VIDA (SAV)
Promover oxigenação e débito cardíaco do paciente, através de reanimação 

cardiopulmonar rápida e eficiente, que resulte no retorno das contrações cardíacas voluntárias e 

Médico, Enfermeiro e Condutor 
Atribuição Informações complementares

Médico/ 
Enfermeiro 
 

No adulto e crianças acima de 1 ano tocar os ombros 
e chamar o paciente em voz alta, no lactente o 
estímulo deve ser realizado na região plantar, na 
suspeita de trauma estabilizar a cabeça antes de 
checar a responsividade. 

Médico/ 
Enfermeiro 

Verificar a respiração e o pulso central 
simultaneamente em 10 segundos:
● LACTENTE (até 12 meses): braquial ou femural;
● ADULTO E CRIANÇAS: carotídeo ou femural.

Equipe 

No paciente irresponsivo, sem pulso central e apnéia 
ou gasping, posicionar a vítima em decúbito dorsal 
sobre superfície plana, rígida e seca;
Em lactentes e crianças menores, aplicar coxim no 
tronco para promover abertura passiva da via aérea, 
mantendo posição neutra; 
Em crianças acima de 2 anos, se necessário, aplicar 
coxim na região occipital. 

Equipe 

Seguir o atendimento de acordo com as seguintes 
orientações: 
● Médico – vias aéreas e compressão torácica;
● Enfermeiro – 1ª checagem do ritmo deve ser nas 
pás do monitor, monitorar com cabos do monitor, 
acesso venoso, drogas e compressão torácica;
● Socorrista – compressões torácicas e apoio (montar 
circuito de oxigênio e aspiração);
 
ADULTO: 
● Iniciar RCP pelas compressões torácicas mantendo 
ciclos de 30 compressões eficientes na freqüência de 
100 a 120 por minuto, deprimindo o tórax de 5 a 6 cm 
com completo retorno; 
● Aplicar 2 insuflações eficientes de 1 segundo cada 
e com visível elevação do tórax, inicialmente com
bolsa valva-máscara, com reservatório e oxigênio 
adicional (10-15l/min); 
● Intercalar as compressões com as ventilações por 2 
min; 
● Assim que o desfibrilador estiver disponível 
posicionar as pás de adulto do desfibrilador no tórax 
desnudo e seco do paciente. Interromper as 
compressões torácicas para análise do ritmo;
● Revezar as compressões torácicas a cada 2 
minutos (Equipe); 
 
CRIANÇA: 
● Aplicar 15 compressões eficientes com frequência 
de 100 a 120/minuto, deprimindo o tórax em 
diâmetro ântero-posterior, com completo retorno à 
posição inicial, intercalar as compressões torácicas 
com 2 insuflações eficientes de 1 segundo cada, com 
elevação do tórax visível utilizando dispositivo bolsa
valva-máscara, de tamanho adequado para a idade, 
com reservatório acoplado a rede oxigênio, e com 
fluxo compatível ao tamanho do dispositivo de 10 a 15 
l/min; 
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Informações complementares 
No adulto e crianças acima de 1 ano tocar os ombros 
e chamar o paciente em voz alta, no lactente o 
estímulo deve ser realizado na região plantar, na 
suspeita de trauma estabilizar a cabeça antes de 

Verificar a respiração e o pulso central 
simultaneamente em 10 segundos: 

LACTENTE (até 12 meses): braquial ou femural; 
ADULTO E CRIANÇAS: carotídeo ou femural. 

No paciente irresponsivo, sem pulso central e apnéia 
ou gasping, posicionar a vítima em decúbito dorsal 
sobre superfície plana, rígida e seca; 
Em lactentes e crianças menores, aplicar coxim no 
tronco para promover abertura passiva da via aérea, 

Em crianças acima de 2 anos, se necessário, aplicar 

Seguir o atendimento de acordo com as seguintes 

vias aéreas e compressão torácica; 
1ª checagem do ritmo deve ser nas 

pás do monitor, monitorar com cabos do monitor, 
acesso venoso, drogas e compressão torácica; 

compressões torácicas e apoio (montar 
circuito de oxigênio e aspiração); 

pressões torácicas mantendo 
ciclos de 30 compressões eficientes na freqüência de 
100 a 120 por minuto, deprimindo o tórax de 5 a 6 cm 

Aplicar 2 insuflações eficientes de 1 segundo cada 
e com visível elevação do tórax, inicialmente com 

máscara, com reservatório e oxigênio 

Intercalar as compressões com as ventilações por 2 

Assim que o desfibrilador estiver disponível 
posicionar as pás de adulto do desfibrilador no tórax 
desnudo e seco do paciente. Interromper as 
compressões torácicas para análise do ritmo; 

Revezar as compressões torácicas a cada 2 

Aplicar 15 compressões eficientes com frequência 
de 100 a 120/minuto, deprimindo o tórax em ⅓ do 

posterior, com completo retorno à 
posição inicial, intercalar as compressões torácicas 
com 2 insuflações eficientes de 1 segundo cada, com 

vação do tórax visível utilizando dispositivo bolsa-
máscara, de tamanho adequado para a idade, 

com reservatório acoplado a rede oxigênio, e com 
fluxo compatível ao tamanho do dispositivo de 10 a 15 



● Intercalar as compressões com as ventilações por 2 
min; 
● Assim que o desfibrilador estiver disponível 
posicionar as pás do desfibrilador no tórax desnudo e 
seco do paciente. Interromper as compressões 
torácicas para análise do ritmo; OBS: até 1 ano de 
vida as pás do desfibrilador devem ser pediátricas, 
após esta idade aplicar pás adulto; 
● Revezar as compressões torácicas a cada 2 
minutos (Equipe); 

05.  Checar o Ritmo 
Médico ou 
Enfermeiro 

● Aplicar as pás do monitor com gel condutor sobre o 
tórax do paciente nas regiões paraesternal e apical, e 
verificar o ritmo; 
● Se ritmo chocável: Fibrilação Ventricular (FV)/ 
Taquicardia Ventricular Sem Pulso (TVSP), solicitar 
que todos se afastem do contato com o paciente, 
desfibrilar com choque único; 

- Adulto: na potência máxima do aparelho 200J 
bifásico, com pressão mínima de 13kg 
reiniciar imediatamente a RCP após o 
choque; 

- Criança: 1º choque 2J/Kg; 2 º choque 4J/Kg; 
choques posteriores >4J/Kg (máximo de 
10J/Kg ou carga adulta), com pressão mínima 
de 13kg reiniciar imediatamente a RCP após 
o choque; 

● Se ritmo não chocável: Assitolia ou Atividade 
Elétrica Sem Pulso (AESP) reiniciar a RCP 
imediatamente após análise do ritmo; 
● Minimizar as interrupções das compressões (no 
máximo 10 segundos) para análise do ritmo. 

06. 
Aplicar monitorização 
cardíaca  

Médico/ 
Enfermeiro 

De acordo com IT 22 (monitorização cardíaca).  

07. 
Puncionar acesso 
venoso periférico 

Enfermeiro 

● De acordo com IT 25 (acesso venoso periférico); 
● Realizar terapia medicamentosa conforme o 
ritmo; 
● Se ritmo chocável - Adulto: 
- Administrar adrenalina 1mg intravenoso 
(IV)/Intra-óssea (IO) em bolus seguido de 20 ml de 
solução salina 0,9% e elevação do membro do 
paciente com o acesso(repetir a cada 3-5 min); 
-  Administrar antiarrítmico, se FV/TV sem pulso 
refratário ao choque, preferência para amiodarona 
300mg IV (1ª dose) em bolus seguido de 20 ml de 
solução salina 0,9% e elevação do membro do 
paciente, podendo ser repetida após 2 min. caso o 
ritmo persista em FV/TV sem pulso, na dose de 150 
mg (dose máxima 450mg). Se amiodarona 
indisponível administrar lidocaína de 1 a 1,5mg/Kg 
IV/IO podendo ser repetida após 5 a 10 min na dose 
de 0,5 a 0,75mg/Kg; 
              
- No caso de PCR secundária a hipomagnesemia 
ou Taquicardia Ventricular Polimórfica (Torsades de 
Pointes), administrar Sulfato de Magnésio de 1 a 2g 
IV/IO diluído em 10 a 20ml de Glicose a 5%.  
 
● Se ritmo chocável - Criança:  
- Administrar adrenalina 0,1 mg/Kg (0,1 ml/Kg da 
solução 1:10.000) máximo de 1mg IV/ IO em bolus 
seguido flush 5ml de solução salina 0,9% e 
elevação do membro do paciente (repetir a cada 3-5 
min); 

- Administrar antiarrítmico, refratário ao choque, 
preferência para amiodarona 5mg/Kg (0,1 ml/Kg) 
IV/IO, máximo 300 mg/dose em bolus, seguido de 
flush 5ml de solução salina a 0,9%e elevação do 



membro do paciente, pode ser repetida até 3x ( 
máximo total de 15mg/Kg). Se amiodarona 
indisponível administrar lidocaína bolus de ataque: 
1mg/Kg, seguido de flush 5ml de solução salina a 
0,9%, manutenção: sucessiva ao bolus 20 a 50 
mcg/Kg/min. Repetir bolus se a infusão contínua 
iniciar mais de 15’ após o bolus inicial; 
- No caso de PCR secundária a Taquicardia 
Ventricular Polimórfica (Torsades de Pointes), 
administrar Sulfato de Magnésio de 25 a 50mg/Kg 
(máximo 2g), IV/IO em bolus; 
 

 Se ritmo não chocável - Adulto 
- Administrar adrenalina 1mg intravenoso (IV)/Intra-
óssea (IO) em bolus seguido de 20 ml de solução 
salina 0,9% e elevação do membro do paciente 
(repetir a cada 3-5 min); 
 

 Se ritmo não chocável - Criança 
- Administrar adrenalina 0,1 mg/Kg (0,1 ml/Kg da 
solução 1:10.000) máximo de 1mg IV/ IO em bolus 
seguido flush 5ml de solução salina 0,9% e elevação 
do membro do paciente (repetir a cada 3-5 min). 

08. 
Estabelecer via aérea 
definitiva 

Médico 

 Instalar via aérea avançada, preferencialmente 
intubação endotraqueal. Considerar uso de máscara 
laríngea em caso de intubação difícil, para não 
retardar a realização das compressões de boa 
qualidade. 
Instalar dispositivo de ventilação manual conectado a 
fonte de oxigênio com alto fluxo; 
Confirmar efetiva ventilação e fixar o dispositivo; 
Após instalação de via aérea avançada manter 
compressões torácicas contínuas (freqüência de 100 a 
120 min), sem pausas para insuflações, oferecer 1 
insuflação a cada 6s no adulto; 1 insuflação a cada 3-
5s na criança. 

09. Avaliar ritmo Médico 
O ritmo deve ser avaliado em ritmo chocável (FV ou 
TVSP) ou não chocável (assistolia ou AESP) a cada 2 
min. 

10. 
Investigar e tratar 
causas reversíveis  
da PCR 

Médico/ 
Enfermeiro 

Questionar os familiares ou presentes a história 
pregressa, uso de medicamentos, fatos que 
antecederam a parada cardíaca, dentre outros; 
Investigar: 5H e 5T - hipóxia, hipovolemia, acidose, 
hipo/hipercalemia, hipotermia, toxicidade, 
pneumotórax hipertensivo, tamponamento pericárdico, 
trombose coronariana, tromboembolismo pulmonar; 
Realizar glicemia capilar após retorno da circulação 
espontânea de acordo com IT 24 (verificação da 
glicemia capilar). 

11. 
Avaliar critérios de 
interrupção da RCP 

Médico 

Considerar a interrupção da RCP quando o ritmo 
presente for de assistolia; 
Na presença de assistolia realizar protocolo de linha 
reta e afastar todas as possíveis causas reversíveis; 
Considerar interromper os esforços quando:  
   - Assistolia confirmada pelo protocolo de linha reta 
(checar cabos e eletrodos, aumentar ganho do 
monitor, avaliar 2 ou mais derivações no monitor); 
- Afastar todas as causas reversíveis 5H e 5T; 
- Exaustão da equipe; 
- Condições ambientais inseguras e/ou muito 
insalubres; 
- Condições de insegurança pessoal na cena; 
- Os esforços de RCP devem ser mais prolongados 
em pacientes que apresentam hipotermia, overdose de 
drogas e vítimas de afogamento. 

12. 
Realizar cuidados 
pós retorno da 

Médico/ 
Enfermeiro 

Havendo retorno circulatório espontâneo aplicar os 
seguintes cuidados: 



circulação 
espontânea 

 - Verificar e avaliar sinais vitais (SSVV) conforme IT 
23 (verificação dos sinais vitais); 
- Monitorizar a saturação de oxigênio de acordo com 
IT 21 (monitorização da saturação de oxigênio); 
- Verificar a glicemia capilar, conforme IT 24 e tratar, 
se necessário; 
- Manter estabilidade hemodinâmica do paciente com 
expansão volêmica e/ou administração de drogas 
vasoativas; 
- Manter droga antiarrítimica se indicado; 
- Controlar temperatura corporal. 

12. 
Realizar contato com 
regulação médica 

Médico 

Informar ao Médico Regulador (MR) a situação 
encontrada, os procedimentos realizados, a resposta 
do paciente ao tratamento e atual estado clínico; 
Seguir orientações do MR quanto ao encaminhamento 
e/ou unidade de saúde de destino. 

13. 

 
Realizar orientações 
aos familiares 
 

Médico/ Enfermeiro 
Realizar orientações pertinentes inclusive orientações 
quanto aos procedimentos formais e legais pós óbito. 

14. 
Registrar 
atendimento 

Médico/Enfermeiro 
Registrar achados, procedimentos e intercorrências na 
ficha de atendimento (RG 01, RG 02). 
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OBSERVAÇÕES: A decisão de não ressuscitação poderá ser tomada pelo médico quando houver sinais de 
morte evidente, cena insegura ou presença de diretiva antecipada de não reanimação (Resolução 1.995-
CFM) 

1. Morte evidente: 
a. sinais de morte evidente (rigidez cadavérica, livores de hipóstase, decapitação, 

carbonização, segmentação de tronco) 
b. risco evidente de injúria ou de perigo para a equipe 
c. presença de diretiva antecipada de não reanimação 

 
2. Local de posicionamento das mãos para compressão torácica: 

a. Lactente: comprimir o esterno com dois dedos posicionados imediatamente abaixo da linha 
intermamilar; 

b. Criança: realizar compressões com uma ou duas mãos posicionadas na metade inferior do 
esterno; 

c. adulto: realizar as compressões com duas mãos entrelaçadas no centro do tórax. 
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