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OBSTRUÇÃO DA VIA 
AÉREA (OVA)

Encorajar a vítima a tossir e vigiar continuamente: 
- Até resolver a obstrução ou
- Até apresentar tosse INEFICAZ

As suas mãos salvam vidas!
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CONDIÇÕES DE SEGURANÇA

AVALIAR A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO

LATENTE  (Até 1 ano) CRIANÇA (>1ano) ADULTO

TOSSE EFICAZ TOSSE EFICAZ

TOSSE INEFICAZ

CONSCIENTE

Aplique 5 pancadas interescapulares:
- Com a base da sua mão, na parte superior das costas, 
entre as omoplatas da vítima, aplique as pancadas.
Se não desobstruir, aplique 5 compressões abdominais: 
- Coloque uma mão em punho fechado acima do 
umbigo da vítima e sobrepondo a outra mão, aplique as 
compressões para dentro e para cima.

TOSSE EFICAZ

Encorajar a criança a tossir e vigiar continuamente: 
- Até resolver a obstrução ou
- Até apresentar tosse INEFICAZ

Aplique 5 pancadas interescapulares:
- Coloque-se à altura da criança e com a base da sua mão, 
na parte superior das costas, entre as omoplatas, aplique 
as pancadas. Se não desobstruir, aplique 
5 compressões abdominais: 
- Coloque uma mão em punho fechado acima do umbigo 
da criança e sobrepondo a outra mão, aplique as 
compressões para dentro e para cima.

CONSCIENTE

Mantenha estas manobras até resolver a obstrução
ou até que a vítima fique inconsciente!

Mantenha estas manobras até resolver a obstrução
ou até que a vítima fique inconsciente!

Se a vítima ficar inconsciente, peça ajuda, 
verifique a cavidade oral, aplique 5 

ventilações e inicie SBV. Caso não tenha sido 
acionado 112, faça-o após 1 min de SBV.

TOSSE INEFICAZ
(PEÇA AJUDA)

Vigiar continuamente: 
- Até resolver a obstrução ou
- Até apresentar tosse INEFICAZ

TOSSE INEFICAZ 
(PEÇA AJUDA)

CONSCIENTE

Aplique 5 pancadas interescapulares:
- Apoie o latente, de barriga para baixo, sobre o seu 
antebraço e aplique as pancandas com a base da sua 
mão, na parte superior das costas, entre as omoplatas. 
Se não desobstruir, aplique 
5 compressões torácicas: 
- Rode o latente de modo a que fique de barriga para 
cima, coloque dois dedos no meio do peito e aplique as 
compressões, deprimindo pelo menos 4 cm.

Mantenha estas manobras até resolver a obstrução
ou até que a vítima fique inconsciente!

Se a vítima ficar inconsciente, acione 112 e 
inicie SBV.

Se a vítima ficar inconsciente, peça ajuda, 
verifique a cavidade oral, aplique 5 

ventilações e inicie SBV. Caso não tenha sido 
acionado 112, faça-o após 1 min de SBV.
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