
Socorrer uma vítima é dever de todos.

Mas o socorrista nunca deve colocar em
risco a sua vida.



É o conjunto de procedimentos que permite
reconhecer situações em que há perigo de
vida eminente, pedir ajuda e iniciar as ações
que mantêm a circulação e a oxigenação dos
órgãos nobres – cérebro e coração – até à
chegada de ajuda especializada.

SUPORTE BÁSICO DE VIDA

Hiperligação
Vídeo| Cadeia de 

sobrevivência

Paragem cardiorrespiratória (PCR) — Interrupção ou falência

súbita e inesperada dos batimentos cardíacos, implicando a

paragem da circulação sanguínea, da hematose pulmonar e do

fornecimento de oxigénio às células de todos os tecidos e órgãos

do corpo.

https://youtu.be/tsUZ5i3vVVU


A cadeia de sobrevivência representa a sequência de procedimentos

(etapas) de socorro que garante a uma vítima em paragem cardiorrespiratória

a probabilidade máxima de sobrevivência ou que permitem salvar a vida de

vítimas de paragem cardiorrespiratória.



A cadeia de sobrevivência representa a sequência de procedimentos

(etapas) de socorro que garante a uma vítima em paragem cardiorrespiratória

a probabilidade máxima de sobrevivência ou que permitem salvar a vida de

vítimas de paragem cardiorrespiratória.

1: Reconhecimento precoce e o pedido de ajuda
• Devem ser chamados, de imediato, os serviços de emergência,

caso se suspeite, por exemplo, de um enfarte agudo do
miocárdio ou de uma paragem cardiorrespiratória (PCR).

• O 112 é o número de emergência nos países da União Europeia.

É a avaliação da

gravidade da

situação de uma

vítima em

paragem cardior-

respiratória e o

alerta imediato

para o 112.



2: O Suporte Básico de Vida (SBV) precoce permite ganhar tempo 
• No caso de uma paragem cardiorrespiratória deve dar-se início,

de imediato, a compressões torácicas, de modo a manter a
circulação sanguínea, e ventilações o que poderá́ duplicar as
hipóteses da vítima sobreviver.

A cadeia de sobrevivência representa a sequência de procedimentos

(etapas) de socorro que garante a uma vítima em paragem cardiorrespiratória

a probabilidade máxima de sobrevivência ou que permitem salvar a vida de

vítimas de paragem cardiorrespiratória.

Conjunto de proce-

dimentos cujo objetivo é

manter alguma

ventilação respiratória e

alguma circulação

sanguínea no corpo da

vítima, sem a utilização

de qualquer equipamento.



3: A desfibrilhação precoce permite reiniciar o coração  
• Deve-se proceder ao restabelecimento do ritmo cardíaco,

através da desfibrilhação que consiste na administração de um
choque elétrico no exterior do tórax da vítima.

A cadeia de sobrevivência representa a sequência de procedimentos

(etapas) de socorro que garante a uma vítima em paragem cardiorrespiratória

a probabilidade máxima de sobrevivência ou que permitem salvar a vida de

vítimas de paragem cardiorrespiratória.

Restabelecimento dos

batimentos cardíacos

normais através da

aplicação de um choque

elétrico no exterior do

tórax da vítima.



4: Os cuidados pós-reanimação permitem recuperar com qualidade de vida 
• Para o pessoal não-médico, os cuidados de pós-reanimação podem passar

pela colocação da vítima em posição lateral de segurança.
• Os profissionais de saúde devem usar técnicas diferenciadas para otimizar

a recuperação, que constituem o Suporte Avançado de Vida (SAV).

A cadeia de sobrevivência representa a sequência de procedimentos

(etapas) de socorro que garante a uma vítima em paragem cardiorrespiratória

a probabilidade máxima de sobrevivência ou que permitem salvar a vida de

vítimas de paragem cardiorrespiratória.

Conjunto de procedimentos

cujo objetivo é conseguir uma

ventilação respiratória e

uma circulação sanguínea

mais eficazes, estabilizando a

vítima enquanto não recebe

tratamento hospitalar.



Procedimentos para um correto ALARME 
em caso de EMERGÊNCIA

Para darmos início ao primeiro elo da cadeia de sobrevivência é fundamental saber reconhecer 
a gravidade da situação e fornecer corretas informações à linha de emergência, atendendo aos 
pontos: o quê, onde, como e quem precisa de socorro. 

O 112 é o Número Europeu de Emergência, comum, para além da saúde, a outras situações tais 
como incêndios, assaltos ou roubos. 

As chamadas efetuadas para o 112 são
atendidas por uma Central de Emergência
da PSP que canaliza para os Centros de
Orientação de Doentes Urgentes (CODU)
do INEM as chamadas relacionadas com a
área da saúde.



De acordo com o INEM quando se liga para o 112 deve facultar-se toda a informação 
solicitada, para permitir um rápido e eficaz socorro às vítimas:

• tipo de situação observada (por exemplo, doença, acidente, parto);

• o número de telefone do qual se está a ligar;

• a localização exata e, sempre que possível, com indicação de pontos de
referência;

• o número, o sexo e a idade aparente das pessoas a necessitar de socorro;

• as queixas principais e as alterações que observa nas pessoas que estão a
necessitar de socorro;

• a existência de qualquer situação que exija outros meios para o local, por
exemplo, libertação de gases, perigo de incêndio, fuga de combustível,
entre outros.

Hiperligação
Vídeo| 112

https://youtu.be/lGuK96HO1DU


Realização do Exame da vítima com base 
nas prioridades da vítima e no MODELO ABC

Via aérea : Airway (A)
Avaliar a passagem do ar na via aérea, garantindo que não existe obstrução desta via. 

As principais causas de obstrução da via aérea são: 

queda da língua em pacientes inconscientes; 

presença de corpos estranhos, de sangue ou de restos alimentares; 

fraturas da face; 

traumas cervicais, com rupturas da laringe e da traqueia. 

A maneira mais simples de diagnosticar obstruções nas vias aéreas é através da agitação da 
vítima e da alteração ou ausência de resposta verbal da mesma. Outros sinais que podem 
indiciar a obstrução das vias aéreas são a cianose (coloração azul-arroxeada da pele) ou a 
respiração ruidosa. 

Se existir a suspeita de traumatismo da coluna cervical a vítima não deve ser movimentada.



Realização do Exame da vítima com base 
nas prioridades da vítima e no MODELO ABC
Ventilação: Breathing (B)



Realização do Exame da vítima com base 
nas prioridades da vítima e no MODELO ABC

Circulação: Circulation (C)

A perda de sangue (hemorragia) condiciona a diminuição do volume sanguíneo -
hipovolemia-, podendo levar a uma situação muito grave, frequentemente fatal, que é o
choque hipovolémico.

• Alguns parâmetros são fundamentais na avaliação inicial da circulação:

• modificações na coloração da pele; 

• frequência e amplitude de pulso;

• pressão arterial;

• transpiração. 

• É também importante a determinação dos pontos onde, eventualmente, ocorram as
hemorragias. Após a sua localização devem ser tomadas medidas de controlo das
hemorragias, a fim de evitar lesões irreversíveis ou até a morte.



Avaliação da vítima: abordagem ABCDE

A. (Airway) – permeabilização das 
vias aéreas com controlo da coluna 
cervical

B. (Breathing) – respiração 
e ventilação

C. (Circulation) – assegurar a circulação 
com controlo de hemorragia

D. (Disability) –
disfunção neurológica –
exame sumário

E. (Exposure) – exposição com 
controlo da temperatura

As etapas ABCDE da
avaliação da vítima
representam esta ordem
de prioridades que são
as mesmas para crianças
e para adultos



Garantir condições de segurança

Verificar se a vítima está consciente Reavaliar periodicamente e pedir 
ajuda se necessário

Chamar por ajuda

Permeabilizar a via aérea

Verificar se a vítima respira 
normalmente

Ligar 112

Aplicar 30 compressões torácicas 
seguidas de 2 insuflações

Manter o SBV 30:2

Colocar a vítima em posição lateral 
de segurança

SIM

NÃO

NÃO

SIM

Procedimentos para um Suporte Básico de vida
ADULTO



Garantir condições de segurança

Verificar se a vítima está consciente
Reavaliar periodicamente e pedir 

ajuda se necessário

Chamar por ajuda

Permeabilizar a via aérea

Verificar se a vítima respira 
normalmente

Verificar se existem sinais de vida

Aplicar 30 compressões torácicas 
seguidas de 2 insuflações

Manter o SBV 30:2

Colocar a vítima em posição lateral 
de segurança

SIM

NÃO

NÃO

SIM

Realizar 5 insuflações

Ligar 112

Procedimentos para um Suporte Básico de vida
CRIANÇA



Procedimentos
de suporte básico de vida(SBV)

ADULTO



Condições de segurança

1: Assegurar que a vítima e os presentes estão em segurança

Abordar a vítima com cuidado, garantindo a inexistência de perigo para esta, para o 
socorrista ou para terceiros, tendo em atenção perigos como o tráfego automóvel, as 
fugas de gás ou outros. 



Condições de segurança

Avaliar consciência

Está bem?
Sente-se bem?

2: Avaliar o estado de consciência

Abanar os ombros da vítima cuidadosamente e perguntar em voz alta: “Sente-se bem?”, 
“Está bem?”. 

3: Gritar por ajuda

Se se encontrar rodeado por pessoas peça para alguém ficar ao pé de si, pois pode precisar
de ajuda. Se se encontrar sozinho grite para chamar a atenção, nunca abandonando a
vítima. “Ajuda! Está aqui uma pessoa desmaiada!”



Não responde

Gritar por ajuda

Condições de segurança

Avaliar consciência

AJUDA!
Está aqui uma 

pessoa desmaiada!

Permeabilizar a via aérea

https://www.you
tube.com/watch?
v=XdbJ684yWm

M

https://youtu.be/lGuK96HO1DU
https://www.youtube.com/watch?v=XdbJ684yWmM


Permeabilizar a via aérea

4: Permeabilizar a via aérea (VA)

Para proceder à permeabilização/desobstrução da via aérea, deve proceder-
se da seguinte forma:

• desapertar a roupa à volta do pescoço da vítima, expondo o tórax;

• remover eventuais corpos estranhos que se encontrem na boca (comida,
próteses dentárias soltas, secreções, entre outras);

• colocar a palma de uma mão na testa da vítima e os dedos indicador e
médio da outra mão no bordo do maxilar inferior;

• efetuar, simultaneamente, a extensão da cabeça (inclinando a cabeça para
trás no caso de um adulto e colocando em posição neutra no caso do
lactente e/ou criança) e elevação do mento (zona do queixo).

Faz-se através da extensão da cabeça.



Ver, ouvir e sentir (VOS): Ver se existem movimentos torácicos. Ouvir eventuais ruídos da saída 

do ar pela boca ou nariz da vítima. Sentir na face se há saída de ar pela boca ou nariz da vítima.

Permeabilizar a via aérea

Respiração ANORMAL?

5: Avaliar a ventilação/respiração

Mantendo a via aérea permeável, verificar se a vítima respira normalmente,
realizando o VOS até 10 segundos.

Algumas vítimas, nos primeiros minutos após uma PCR, podem apresentar
uma respiração ineficaz, irregular e ruidosa. Não deve ser confundido com a
respiração normal.

Se a vítima ventila normalmente colocar em Posição lateral de segurança (PLS)
uma vez que mantém a permeabilidade da via aérea (VA).



Se a vítima não respira normalmente, deve-se ligar ou pedir para ligar

imediatamente para o 112, de modo a ativar o serviço de emergência

médica.

Permeabilizar a via aérea

Respiração ANORMAL?

Ligar 112

6: Ligar 112



7: Iniciar compressões torácicas

As compressões torácicas mantêm o fluxo de sangue para o coração, o cérebro e outros órgãos vitais. 

Para aplicar corretamente compressões torácicas num adulto: 

• coloque-se ao lado da vítima; 

• certifique-se que a vítima está deitada de costas, sobre uma superfície plana e firme; 

• afaste ou remova as roupas que cobrem o tórax da vítima; 

• coloque a base de uma mão no centro do tórax, entre os mamilos; 

• coloque a outra mão sobre a primeira entrelaçando os dedos; 

• coloque os braços e cotovelos esticados, com os ombros na direção das mãos;

• aplique uma compressão sobre o esterno, empurrando-o 5 cm-6 cm a cada compressão;

• no final de cada compressão garanta que o tórax retoma a sua posição inicial, aliviando toda a pressão sem 
remover as mãos do tórax;

• aplique compressões de forma rítmica a uma frequência de pelo menos 100 por minuto, mas não mais do 
que 120 por minuto;

• nunca interrompa as compressões mais do que 5 segundos.



30 compressões torácicas

8: Iniciar ventilações

Na impossibilidade de utilizar uma máscara de bolso ou um insuflador manual, a ventilação 
“boca a boca” é uma maneira rápida e eficaz de fornecer oxigénio à vítima. 

Para ventilar adequadamente uma vítima adulta: 

• coloque-se ao lado da vítima; 
• permeabilize a VA; 
• aplique 2 ventilações na vítima, mantendo a VA permeável:  

o com a mão na testa da vítima comprima as narinas da vítima; 

o respire normalmente e sele os lábios ao redor da boca da vítima; 

o aplique uma ventilação observando se existe a elevação do tórax da vítima. Cada insuflação deve ser 
suficiente para provocar elevação do tórax como numa respiração normal (se o tórax não se elevar, repita 
as manobras de permeabilização da VA); 

o aplique uma segunda ventilação, observando se existe elevação do tórax; 

o caso uma ou ambas as tentativas de insuflação se revelem ineficazes, deve avançar de imediato para as 
compressões torácicas. 



Base de uma mão sobre o esterno da 

vítima.

Mãos sobrepostas e com dedos 

entrelaçados.

Braços esticados e ombros posicionados 

na vertical do esterno da vítima.

Sequência rítmica de 30 impulsos 

verticais, rápidos e vigorosos, sobre o 

esterno da vítima (cerca de 100/minuto).

Depressão, a cada impulso, de cerca de 

5 a 6 cm no tórax da vítima.

Alívio de pressão sem perda de contacto 

das mãos com o tórax.

Contagem das compressões em voz 

alta.

Compressões torácicas



30 compressões torácicas

2 ventilações

9: Manter o suporte básico de vida (SBV)

Manter 30 compressões alternando com 2 ventilações. Parar no caso de chegar 
ajuda (profissionais qualificados), se estiver fisicamente exausto ou se a vítima 
recomeçar a ventilar normalmente. 



Permeabilização da via aérea através da 
extensão da cabeça.

Colocação de uma mão na testa e outra com 
as pontas dos dedos na extremidade da 
mandíbula da vítima.

Compressão das narinas da vítima e 
colocação dos lábios ao redor da boca da 
vítima.

Sopro de ar para os pulmões da vítima 
durante cerca de 1 segundo.

Observação da elevação do tórax da vítima.

Aplicação de uma segunda ventilação.

Ventilações



Devem ser mantidos os ciclos de 

30 compressões, alternadas com 

2 ventilações, e parar apenas 

quando:

 chegarem os técnicos de 

emergência médica;

 ocorrer exaustão física de 

quem socorre;

 a vítima recomeçar a ventilar 

normalmente.

30 compressões torácicas

2 ventilações

Manter SBV 30:2

http://www.escolavirtual.pt/videvplayer?id=0_gqmd2kan







A obstrução da via aérea (OVA) é uma emergência de prioridade absoluta que, não
sendo reconhecida e resolvida, provoca a morte em poucos minutos.

A obstrução da via aérea pode ser classificada em OVA grave e OVA ligeira.

Obstrução da via aérea



Obstrução ligeira da via aérea — A
obstrução é parcial. Ainda existe a
passagem de algum ar, mantendo-
se as trocas gasosas. A vítima
começa por tossir, ainda consegue
falar e pode fazer inspirações
ruidosas.

Obstrução grave da via aérea — A obstrução
é total. Já não existe passagem de ar na via
aérea. A vítima não consegue falar, tossir ou
respirar.



A vítima está consciente?

Apresenta sinais de OVA?

Avaliar a gravidade

OVA ligeira

(tosse eficaz)

Encorajar a tosse

Vigiar a vítima

OVA grave

(tosse ineficaz)

Inconsciente Consciente

5 palmadas

interescapulares

5 compressões

abdominais

(Manobra de Heimlich)

Ligar 112

Iniciar SBV

O encorajamento da
tosse é uma medida
indicada na obstrução
ligeira da via aérea. A
vítima deve ser apenas
vigiada enquanto a tosse
se revelar eficaz.



A palmada interescapular e a manobra de Heimlich ou compressão abdominal são medidas de
socorro à obstrução grave da via aérea.

Posição ao lado e ligeiramente por trás 

da vítima.

Colocação de um braço por baixo da 

axila da vítima e suporte, ao nível do 

tórax, com a mão.

Aplicação de palmadas, com a base da 

outra mão, no meio da parte superior 

das costas da vítima.

Aplicação com a força necessária para 

resolver a obstrução.

Verificação, após cada palmada, se a 

obstrução foi ou não resolvida.

Aplicação de 5 palmadas.

— Técnica de desobstrução da via
aérea baseada na aplicação de palmadas entre as omoplatas, na
parte superior das costas da vítima.

Palmada interescapular



Manobra de Heimlich ou compressão abdominal — Técnica de
desobstrução da via aérea baseada na aplicação de uma força de
compressão sobre os pulmões.

Posição por trás da vítima, circundando 

o seu abdómen com os braços.

Colocação do punho fechado de uma 

mão acima do umbigo da vítima, com o 

polegar voltado contra o seu abdómen.

Sobreposição da outra mão sobre a que 

se encontra já aplicada.

Aplicação de uma compressão rápida e 

vigorosa para dentro e para cima.

Repetição das compressões até 

expulsão do objeto da via aérea.

Aplicação de cada compressão, até um 

máximo de 5, com um movimento 

separado e distinto do anterior.



Posição Lateral de Segurança
A posição lateral de segurança (PLS) é uma técnica de assistência a
uma vítima que respira normalmente mas está inconsciente.

A posição lateral de segurança garante a permeabilidade da via aérea e a
drenagem de fluidos da cavidade oral.

Esta técnica não deve ser aplicada quando há suspeita de traumatismo da
coluna vertebral.



1.o

Manobra de colocação do braço
em ângulo reto com o corpo.

Posição lateral de segurança

2.o

Manobra de proteção e suporte
da face da vítima.

3.o

Manobra de levantamento da
perna dobrando o joelho e
deixando o pé assente no chão.

http://www.escolavirtual.pt/videvplayer?id=0_yd4k2ep8

4.o

Manobra de rolamento do
corpo da vítima.



Braço
em ângulo reto

Face
protegida

Via aérea
ventilada

Posição 
lateral

Perna
estabilizada

Posição lateral de segurança


