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Primeiros Socorros 

 

Os primeiros socorros definem-se como “a prestação e assistência médica imediata a 

uma pessoa ou uma ferida até à chegada de ajuda profissional. Centra-se não só no dano físico 

ou de doença, mas também no atendimento inicial, incluindo o apoio psicológico para pessoas 

que sofrem emocionalmente devido a vivência ou testemunho de um evento traumático.” 

“(…)Trata-se de procedimentos de urgência, os quais devem ser aplicados a vítimas de 

acidentes, mal súbito ou em perigo de vida, com o intuito de manter sinais vitais. Os 

procedimentos não substituem o médico, o enfermeiro ou a equipe técnica. Na verdade, um 

dos principais fundamentos dos primeiros socorros é a obtenção de assistência médica em 

todos os casos de lesão grave. O socorro tende a ser prestado sempre que a vítima não tem 

condições de cuidar de si própria, recebendo um primeiro atendimento e logo acionando-se o 

atendimento especializado.” 

        pt. wikipedia.org 

 

Neste tema (11/2019) serão abordadas as manobras do suporte básico de vida. 

A Comarca do Porto, mediante a colaboração do INEM e dos Quartéis de Bombeiros 

locais iniciou, em Junho de 2018, várias ações de sensibilização na área de suporte básico de 

vida. 

 Saber como intervir numa situação de emergência pode fazer a diferença entre a vida 

e morte de alguém e cada um de nós representa, por esse motivo, um elo importante na 

cadeia de sobrevivência. 

O artº 200º do Código Penal - Omissão de Auxílio - prevê que: 

“Quem, em caso de grave necessidade, nomeadamente provocada por desastre, 

acidente, calamidade pública ou situação de perigo comum, que ponha em perigo a vida, a 

integridade física ou a liberdade de outra pessoa, deixar de lhe prestar o auxílio necessário ao 

afastamento do perigo, seja por acção pessoal, seja promovendo o socorro, é punido com 

pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias.” (…).  

“A omissão de auxílio não é punível quando se verificar grave risco para a vida ou integridade 

física do omitente ou quando, por outro motivo relevante, o auxílio lhe não for exigível.” 

 Mesmo que não consigamos realizar as manobras suporte básico de vida ou não 

tenhamos a necessária frieza para intervir devemos, no mínimo, informar a situação através do 

número europeu de emergência - 112.  
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Cadeia de Sobrevivência – Os quatro elos 

 

 

Ilustração 1 - Cadeia de Sobrevivência 

 “A cadeia de sobrevivência, também conhecida como "cadeia de socorro", traduz o 

conceito para o melhor socorro a uma vítima em paragem cardiorrespiratória proporcionando-

lhe a probabilidade máxima de sobrevivência.” (wikipédia) 

  

Os quatro elos que compõem a cadeia de sobrevivência são de igual importância e 

traduzem os procedimentos vitais para recuperação de uma vítima em paragem 

cardiorrespiratória: 

1. Comunicar ao 112 

Contactar rapidamente os serviços de emergência aumenta a probabilidade de 

sobrevivência da vítima. 

2. Suportar (suporte básico de vida)/Reanimar 

No intervalo de tempo que decorre entre a chamada para o 112 e a chegada da ajuda 

especializada, o início das manobras de suporte básico de vida pode elevar as 

hipóteses de sobrevivência da vítima. Compreende duas ações: compressões toráxicas 

e insuflações. 

3. Desfibrilhação precoce 

Na maioria das situações de paragem cardiorrespiratória, o coração pára devido a uma 

perturbação do ritmo designada por fibrilação ventricular. Nestas situações, o único 

tratamento eficaz é a administração de um choque eléctrico. 

4. Estabilizar 

Este elo pertence ao suporte avançado de vida, com recurso a abordagem diferenciada 

da via aérea, utilização de fármacos e correcção das causas que terão estado na 

origem da paragem cardiorrespiratória. 
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Algorítmo de Suporte Básico de Vida (adulto) 

 

1. Avaliar as condições de segurança 

Antes de qualquer intervenção verifique as condições gerais de segurança.  

O reanimador não deverá correr qualquer risco (electricidade, trânsito, queda de elementos, 

transmissão de doenças infecciosas). 

 

2. Avaliar o estado de consciência 

 

Ilustração 2 – Avaliação do estado de Consciência 

Se possível, coloque-se lateralmente em relação à vítima. Abane os ombros e pergunte em 

voz alta: “Está-me a ouvir?” 

 

2.1. Vítima reativa 

• Verifique a inexistência de perigo para a vítima; 

• Mantenha a vítima na posição encontrada; 

• Tente Identificar as situações causadoras da aparente alteração do estado da vítima; 

• Contacte o 112, se necessário; 

• Reavalie com regularidade. 

 

2.2. Vítima não reativa 

• Permeabilize a via aérea. 
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3. Permeabilizar a via aérea 

 

Ilustração 3 - Permeabilização da via aérea 

 Quando a vítima se encontra inconsciente, existe a possibilidade de a queda de língua 

bloquear a via aérea. De forma a evitar esta situação deverá proceder da seguinte forma: 

• Coloque a vítima em decúbito dorsal; 

• Coloque uma mão na testa e incline a cabeça para trás; 

• Eleve o queixo, usando os dois dedos da outra mão colocados abaixo do queixo. 

 

A permeabilização da via aérea permite a ventilação e a necessária oxigenação dos órgãos 

nobres, nomeadamente, o cérebro. 

Havendo suspeita de trauma não dever efetuar a extensão da cabeça e a elevação do 

queixo. Contacte o 112 e siga as orientações fornecidas. 

 

4. Avaliar a respiração 

Mantendo a via aérea permeável, verifique a respiração utilizando o VOS até 10 

segundos: 

• Ver os movimentos torácicos; 

• Ouvir os sons respiratórios saídos da boca e/ou nariz; 

• Sentir o ar expirado na face do reanimador. 
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4.1. Caso a vítima respire normalmente deverá ser colocada em posição lateral de 

segurança.  

Respirações lentas, ruidosas e irregulares não são consideradas normais. 

 

 

Ilustração 4 - Posição Lateral de segurança 

 

4.2. Caso a vítima não respire normalmente contacte, de imediato, o serviço de 

emergência médica, ligando 112. Aqui deverá conseguir responder da forma mais 

completa possível às questões onde, o quê, quem e como.  Proceda de acordo com as 

instruções que lhe forem dadas, iniciando as manobras de suporte básico de vida. 
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5. Compressões torácicas 

 

    

Ilustrações  5.1 e 5.2 - Compressões torácicas 

Antes de iniciar as compressões torácicas proceda da seguinte forma: 

• Posicione-se de forma estável ao lado da vítima; 

• Certifique-se que a vítima está deitada, de costas, numa superfície firme e 

plana; 

• Afaste as roupas que lhe cobrem o toráx e posicione-se verticalmente acima 

do toráx; 

• Coloque a base de uma mão no centro do toráx (metade inferior do esterno) e 

a outra mão sobre a primeira, entrelaçando os dedos; 

• Mantenha os braços e cotovelos esticados, com os ombros na direcção das 

mãos; 

• Pressione o esterno, deprimindo-o 5 a 6 cm em cada compressão. Aplicar 30 

compressões com um ritmo de cerca de 100 por minuto (não mais que 

120/min); 

• No final de cada compressão garantir a descompressão total do toráx sem 

remover as mãos; 

• Nunca interrompa as compressões mais do que 10 segundos. Com o coração 

parado, não existindo compressões, o sangue não circula. 
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6. Insuflações 

Após as 30 compressões, realize 2 insuflações. 

Para ser eficaz a insuflação deverá provocar elevação do tórax e ter a duração de 

apenas 1 segundo. 

Por uma questão de segurança, especialmente se a vítima for desconhecida, as 

insuflações devem ser efetuadas com recurso a máscara de bolso. 

Poderá não efectuar insuflações devendo, nessa situação, manter as compressões 

cardiotorácicas. 

 

6.1. Insuflação boca-a-boca 

 

 

Ilustração 6 - Insuflação boca a boca 

• Posicione-se ao lado da vítima e permeabilize a via aérea; 

• Aplicar 2 insuflações na vítima mantendo a via aérea permeável: comprima as 

narinas utilizando o indicador e o polegar da mão que colocou na testa; 

• Permita que a boca se abra mas mantenha a elevação do queixo; 

•  Inspire normalmente e coloque os seus lábios em torno da boca da vítima, 

assegurando-se que não há fugas; 

• Sopre a uma velocidade regular e controlada enquanto observa a elevação do 

toráx; 

• Mantendo a inclinação da cabeça e o queixo elevado, afaste-se da boca da 

vítima e observe o torax a baixar quando o ar sai; 

• Inspire novamente e volte a soprar na boca da vítima para  conseguir um total 

de duas insuflações; 
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6.2. Insuflações com máscara de bolso 

 

Ilustração 7 - Insuflação com máscara de bolso 

• Posicione-se na lateral da vítima; 

• Permeabilize a via aérea; 

• Coloque a máscara sobre o nariz e boca da vítima (a parte mais estreita sobre 

o nariz e a mais larga sobre a boca); 

• Coloque o polegar e indicador de uma mão na parte mais estreita da máscara; 

• Coloque o polegar e o indicador da outra mão na parte mais larga da máscara; 

• Os restantes dedos elevam o queixo da vítima, criando uma selagem 

hermética; 

• Sopre suavemente pela válvula unidirecional durante cerca de um segundo por 

cada insuflação, de forma a que o toráx se eleve; 

• Retire a boca da válvula da máscara após insuflar. 

 

Mantenha a sequência de 30 compressões e 2 insuflações até: 

• Até chegar ajuda especializada; 

• Ficar exausto; 

• A vítima retomar sinais de vida (vitima desperta, respiração normal, movimento,). 
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NÃO IGNORE!  

 

LEMBRE-SE QUE A SEGURANÇA DEPENDE DE TODOS NÓS. 

 

 

Bom trabalho! 

 

Outros: 

Baseado no manual de suporte básico de vida – adulto , do INEM 

 

Nota:  As imagens utilizadas foram retiradas da internet apenas a título ilustrativo 


