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SUPORTE BÁSICO DE 
VIDA  ADULTO

Verifique se a pessoa responde Estimule tocando nos ombros da pessoa
Pergunte em voz alta “Está tudo bem?”

Se a pessoa NÃO responde

Extensão da cabeça e verifique a respiração através 
do:  V er os movimentos torácicos
        O uvir os sons respiratórios            (Até 10 seg.)
        S entir o ar expirado na face

Se NÃO respira ou se  
não respira NORMALMENTE

Se respira normalmente

 LIGUE 112  
Se acompanhado, peça a essa pessoa para o fazer 
enquanto inicia imediatamente as compressões

Coloque a vitima em Posição Lateral de Segurança

Inicie imediatamente as 
compressões torácicas

Coloque as suas mãos no centro do peito da vítima  
Faça 30 compressões torácicas:
-  Comprima o esterno pelo menos 5cm e não mais 
do que 6cm
- Aplique um ritmo de 100 a 120 compressões por 
minuto

Após as 30 compressões, se treinado e capaz, 
realize 2 ventilações:
- Realize extensão da cabeça e pince o nariz da 
vítima
- Sele a boca da vítima com os seus lábios
- Expire de forma a fazer subir o peito da vítima 
- Cada ventilação deverá ter a duração de 1 
segundo. Após a segunda ventilação, recomece 
rapidamente as compressões.

Se não tiver treino, ou se não se sentir capaz de 
realizar ventilações boca/boca, aplique apenas 
compressões torácicas sem interromper. 

Ligue 112
Vigiar se a respiração permanece normal

Mantenha a reanimação até

Chegada da ajuda diferenciada

Vítima recomeçar a respirar normalmente

Exaustão por parte do reanimador

30 x 2 x

As suas mãos salvam vidas!
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Avalie as condições de segurança
Aproxime-se da vítima com cuidado, garantindo 
que não existe perigo para si, para a vítima ou 
para terceiros




