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Suporte Básico de Vida para crianças em casos de Parada Cardiorrespiratória (PCR)
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 A Parada Cardiorrespiratória (PCR) em crianças ocorre na maioria das vezes por problemas respiratórios ou choque, ocasionando hipoxemia e 
acidose progressiva, que culmina em PCR secundária. Diferentemente do adulto, a PCR primária por causa cardíaca é menos frequente (5 a 15% da PCR 
em crianças fora do ambiente hospitalar).
 A Reanimação Cardiopulmonar da criança segue a sequência C-A-B: 

C

Compressão torácica

A

Abertura da via aérea

B

Boa ventilação

Diferentemente do adulto, as contrações devem ser seguidas por ventilações, mesmo que realizada por leigos, visto que as causas mais comuns 
de PCR em crianças são respiratórias. 

Etapas do Suporte Básico de Vida para crianças¹

Avaliar responsividade: Para checar a responsividade em lactentes, pode-se bater na região plantar de um dos pés por três vezes. Em crianças 
acima de 1 ano, chamar e tocar nos ombros. 

Checar respiração e pulso central simultaneamente (pulso braquial em lactentes e carotídeo em crianças) por no mínimo 5 e máximo 10 segundos.  
Se a criança estiver sem respirar ou com respiração anormal (gasping) e sem pulso, identifica-se a parada cardiorrespiratória, devendo-se solicitar 
atendimento de serviço móvel de emergência (como o SAMU, através do número 192) e providenciar desfibrilador. Solicitar a outros profissionais 
da equipe para realizar esses contatos, enquanto você segue o atendimento da criança. 

Sequência C-A-B: Ao identificar criança inconsciente, sem respirar ou com respiração agonizante e sem pulso, deve-se iniciar as compressões 
torácicas, seguidas de abertura de via aérea e ventilação adequada.

Compressões: A frequência deve ser de 100 a 120 compressões por minuto. A profundidade da compressão do tórax deve ser no 
mínimo de um terço do diâmetro anterior posterior do lactente (cerca de 4 cm) ou da criança (cerca de 5 cm). Não se recomendam 
compressões que ultrapassem 6 cm. Em relação à técnica de compressão, em lactentes traça-se uma linha imaginária entre os mamilos 
e colocam-se dois dedos logo abaixo da intermamilar. Se houver dois socorristas, envolver o tórax e sustentar as costas com os dedos 
de ambas as mãos, utilizando os polegares lado a lado para a compressão torácica no terço inferior do esterno, evitando-se o apêndice 
xifoide. Em crianças, usar uma ou duas mãos, no terço inferior do esterno, evitando-se o apêndice xifoide. 

IMPORTANTE



Figura 1. Atendimento de criança com dois socorristas (15:2).

Reavaliar a cada 2 minutos o pulso central e realizar rodízio entre os profissionais. Se o pulso estiver ausente ou com FC inferior a 60, 
continuar a RCP. 

A proporção entre compressões e ventilações varia conforme o número de socorristas. No caso de crianças, as compressões cardíacas 
são realizadas na proporção de 30:2 (30 compressões para 2 ventilações) quando houver apenas um socorrista, e de 15:2 (15 
compressões para 2 ventilações) na presença de dois socorristas (Figura 1).
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Se você desejar saber mais informações sobre o atendimento de 
Suporte Básico de Vida para as crianças, como o uso de 
desfibrilador nessa população, consulte a Atualização da Diretriz 
de Ressuscitação Cardiopulmonar da Sociedade Brasileira de 
Cardiologia (2019).
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