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RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) NO 

OBJETIVO: Proporcionar débito cardíaco através de manobras de Reanimação Cardiopulmonar

RESPONSÁVEIS: Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Condutor/Socorrista

Nº Ação 

01. Checar responsividade 

02. 
Identificar Parada 
Cardiorrespiratória (PCR)

03. Posicionar o paciente 

04. 
Iniciar RCP pelas compressões 
torácicas 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO - IT 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 

URGÊNCIA – SAMU 

RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP) NO 
SUPORTE BÁSICO DE VIDA (SBV)  

Proporcionar débito cardíaco através de manobras de Reanimação Cardiopulmonar

Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Condutor/Socorrista 

Atribuição Informações complementares

 
Enfermeiro/ 
Técnico de Enfermagem 

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;
Se não responsivo: o condutor
socorrista solicita imediatamente apo
do Suporte Avançado de Vida via rádio 
e providencia o Desfibrilador Externo 
Automático (DEA) e os equipamentos 
de emergência.

Identificar Parada 
Cardiorrespiratória (PCR) 

Enfermeiro/ 
Técnico de Enfermagem 

No paciente irresponsivo verificar a 
respiração e o pulso central 
simultaneamente em 10 segundos:

● LACTENTE (até 12 meses): 
braquial ou femural;

● ADULTO E CRIANÇAS: 
carotídeo ou femural;

Se respiração ausente ou em gasping 
e pulso presente: abrir via aérea e 
aplicar insuflações a cada 6 segundos 
(adulto) e a cada 3 a 5 segundos 
(lactente e crianças) e verificar a 
presença de pulso a cada 2 minutos;
Se respiração ausente ou em gasping 
e pulso ausente: informar 
imediatamente a Central de 
Regulação, solicitando apoio, caso 
ainda não tenha realizado e iniciar 
RCP; 
Em lactentes e crianças menores, 
aplicar coxim no tronco de modo a 
promover abertura passiva da via 
aérea, mantendo posição neutra;
Em crianças acima de 2 anos, se 
necessário, aplicar coxim na região 
occipital. 

Equipe 
Posicionar o paciente em decúbito 
dorsal em superfície plana, rígida e 
seca. 

Iniciar RCP pelas compressões 
Equipe 

LACTENTES E CRIANÇAS:
● 1 SOCORRISTA: Aplicar 30 

compressões eficientes com 
frequência de 100 a 
120/minuto, deprimindo o 
tórax em 
ântero
completo retorno à posição 
inicial;

● 2 SOCORRISTAS: Aplicar 15 
compressões eficientes com 
frequência de 100 a 
120/minuto, deprimindo o 
tórax em 
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Proporcionar débito cardíaco através de manobras de Reanimação Cardiopulmonar 

Informações complementares 
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; 
Se não responsivo: o condutor-
socorrista solicita imediatamente apoio 
do Suporte Avançado de Vida via rádio 
e providencia o Desfibrilador Externo 
Automático (DEA) e os equipamentos 
de emergência. 
No paciente irresponsivo verificar a 

ação e o pulso central 
simultaneamente em 10 segundos: 

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

Se respiração ausente ou em gasping 
e pulso presente: abrir via aérea e 
aplicar insuflações a cada 6 segundos 
(adulto) e a cada 3 a 5 segundos 
(lactente e crianças) e verificar a 
presença de pulso a cada 2 minutos; 
Se respiração ausente ou em gasping 

so ausente: informar 
imediatamente a Central de 
Regulação, solicitando apoio, caso 
ainda não tenha realizado e iniciar 

Em lactentes e crianças menores, 
aplicar coxim no tronco de modo a 
promover abertura passiva da via 
aérea, mantendo posição neutra; 
Em crianças acima de 2 anos, se 
necessário, aplicar coxim na região 

Posicionar o paciente em decúbito 
dorsal em superfície plana, rígida e 

LACTENTES E CRIANÇAS: 
1 SOCORRISTA: Aplicar 30 
compressões eficientes com 
frequência de 100 a 
120/minuto, deprimindo o 
tórax em ⅓ do diâmetro 
ântero-posterior, com 
completo retorno à posição 
inicial; 
2 SOCORRISTAS: Aplicar 15 
compressões eficientes com 
frequência de 100 a 
120/minuto, deprimindo o 
tórax em ⅓ do 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; 
 

ADULTO: Aplicar 30 compressões 
eficientes com frequência de 100 a 
120/minuto, deprimindo o tórax em 5-6 
cm 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, 
com reservatório acoplado a rede 
oxigênio, e com fluxo de 10 a 15 l/min.  

05. Aplicar o DEA Equipe 

Assim que disponível, o DEA deve ser 
instalado independentemente da fase 
em que se encontra a RCP; 
Instalar os eletrodos do DEA no tórax 
desnudo e seco do paciente sem 
interromper as compressões torácicas 
seguindo as orientações do fabricante 
quanto à localização: 

● LACTENTE E CRIANÇA (até 
8 anos ou 25 Kg): ântero-
posterior, em caso de 
crianças com mais de 25kg ou 
8 anos, usar pás de DEA 
Adulto, entre as pás a 
distância deve ser de 2,5cm; 
quando houver marcapasso 
deixar 2,5 cm de distância do 
dispositivo;  

● ADULTO: paraesternal à 
direita e região apical à 
esquerda, a distância da pá e 
o marcapasso deve ser de 
8cm.  

Excessos de pêlos nos locais de 
aplicação das pás devem ser 
removidos; 
Ligar o aparelho para análise do ritmo 
cardíaco. Seguir as orientações do 
aparelho quanto à indicação do 
choque. 

06. 
Aplicar o choque quando 
indicado 

Equipe 

Se choque indicado, solicitar que todos 
se afastem do contato com o paciente; 
Disparar o choque quando indicado 
pelo DEA e reiniciar a RCP 
imediatamente após o choque, 
começando pelas compressões 
torácicas, por 2 minutos. 

07. 
Realizar revezamento do 
compressor e reavaliar o ritmo 

Equipe 
Após 2 minutos de compressões e 
insuflações eficientes, intercaladas na 
proporção 30:2 (adultos) e 15:2 



(lactentes e crianças), checar 
novamente o ritmo com o DEA e 
realizar a troca do compressor 
simultaneamente. 
Se choque indicado retornar ao item 6. 
Se o choque não for indicado, checar 
pulso, e se pulso ausente, reiniciar 
imediatamente a RCP; 
Checar novamente o ritmo a cada 2 
minutos; 
Manter os ciclos de RCP e avaliação 
de ritmo até a chegada do Suporte 
Avançado de Vida ou até que a vítima 
apresente sinais de retorno circulatório 
espontâneo. 

08. Aplicar cuidados pós RCP Equipe 

Manter os eletrodos do DEA instalados 
no tórax do paciente até a chegada do 
Suporte Avançado; 
Otimizar a Ventilação e oxigenação: 
manter permeabilidade da via aérea, 

manter a saturação ≥ 94%; 
Se em Parada Respiratória: 

● ADULTO: iniciar com 10-12 
insuflações por minuto com 
bolsa-valva-máscara e não 
hiperventilar, 1 ventilação a 
cada 6 segundos; 

● LACTENTE E CRIANÇAS: 
iniciar com 12-20 insuflações 
por minuto com bolsa-valva-
máscara e não hiperventilar, 1 
ventilação a cada 3 a 5 
segundos; 

Avaliar sinais vitais, avaliar glicemia 
capilar, manter a atenção para 
recorrência de PCR e a necessidade 
de reiniciar a RCP; 
Preparar o paciente para o transporte. 

09. 
Realizar contato com a 
Regulação Médica 

Enfermeiro / Técnico de 
Enfermagem 

Passar os dados de forma 
sistematizada ao médico regulador de 
forma a definir conduta posterior de 
encaminhamento e Unidade de 
destino. 

10. Registrar atendimento 
Enfermeiro / Técnico de 
Enfermagem 

Registrar achados, procedimentos e 
intercorrências na ficha de atendimento 
(RG 02 e RG 03) 

Preparado por: 
Enfermeiros SAMU 

DEZ/2010 

Revisado por: 
Colegiado e 

Supervisão SAMU 
DEZ/2018 

Aprovado por: 
Serviço de Enfermagem 

 

 
OBSERVAÇÕES: 
  

1. Decisão de não Ressuscitação: 
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. Indisponibilidade de suporte avançado: O suporte avançado deve ser aguardado no local, porém, 
nos casos em que não existe ou não está disponível, o médico regulador deve determinar o transporte 
para unidade de saúde com médico mais próxima, considerando que o suporte básico não deve ser 
interrompido ou ser constatada morte.  O DEA não pode ser utilizado durante o transporte, pois 
movimentos da viatura podem interferir na análise do ritmo. O ideal é que o suporte avançado chegue 
no local em apoio ao suporte básico com tempo inferior a 20 minutos. 

3. 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. 

 

colegiadosamucg@gmail.com 


