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Aspectos Legais 
 
Segundo o Artigo 135 do Código Penal Brasileiro, qualquer indivíduo, mesmo o leigo na 
área da saúde, tem o dever de ajudar um necessitado ou acidentado ou simplesmente 
chamar ajuda para estes, do contrário sofrerá complicações penais: “Deixar de prestar 
assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou 
extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; 
ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. 
 
Outro ponto importante a destacar é a necessidade do pedido de consentimento antes 
da realização de qualquer procedimento com a vítima, do contrário pode ser 
considerado agressão ou invasão de privacidade e você mesmo na intenção de ajudar 
pode acabar sendo processado. Para isso antes de tocar em uma vítima pergunte-a se 
você pode ajudá-la. Esse consentimento pode ser dado por meio de gestos ou palavras, 
desde que a vítima esteja/seja capaz de assumir suas responsabilidades, e é chamado 
de consentimento explícito. Mas e se a vítima estiver inconsciente ou não for capaz de 
responder pelos seus atos? Nesses casos aplica-se o princípio do consentimento 
implícito, ou seja, pode ser prestado o atendimento em vítimas inconscientes em que 
sua vida esteja em risco iminente. Em caso de crianças ou pessoas com deficiência 
mental, assuma esse consentimento como implícito se no local não tiver nenhuma 
pessoa responsável por ele. Em todas as situações é sempre recomendado ter alguém 
junto que possa servir de testemunha em uma eventualidade. 
 
Agora que você já recebeu o consentimento da vítima é hora de prestar o socorro e com 
isso chegamos em mais um ponto importante a ser observado. A Lei não lhe obriga a 
prestar o atendimento, mas sim prestar assistência à vítima como chamar o serviço de 
atendimento médico, portanto se você não tenha recebido treinamento para isso e não 
tenha conhecimentos suficientes para realizar aquele determinado procedimento, o 
ideal é não o fazer. Um procedimento realizado incorretamente pode agravar o quadro 
clínico e trazer danos irreversíveis à vítima, podendo ser caracterizado como 
negligência, que significa atender uma vítima sem observar as técnicas adequadas e os 
protocolos estabelecidos. A negligência envolve: 
 
• Omitir socorro quando há obrigatoriedade implícita à função; 
• Prestar socorro com qualidade de atendimento inferior à que seria possível; 
• Provocar lesões adicionais ou agravar lesões existentes.  
 
Porém se você detém dos conhecimentos necessários e pode ajudar a vítima, sua ação 
pode ser a diferença entre a vida e a morte daquela pessoa, por isso é de fundamental 
importância a inserção de princípios de primeiros socorros na sociedade, se possível 
desde a infância, pois saber quando e como agir faz toda a diferença. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Treinamentos de Alto Desempenho 
 
  47 3288-9245 
   www.bravale.com.br 
  contato@bravale.com.br 

 
A AÇÃO CERTA, NO TEMPO CERTO. 

 

Posição lateral de segurança (PLS) 
 
A posição lateral de segurança é indicada quando a vítima está inconsciente, porém 
continua respirando e não apresenta qualquer problema que possa colocar a vida em 
risco. Ela é indicada para garantir a segurança da vítima, evitando queda de língua e que 
caso haja vômito não cause asfixia ou aspiração das secreções para o pulmão. Esta 
técnica nunca deve ser aplicada em pessoas com suspeita de lesões graves na coluna 
vertebral. 
 
1. Deite a pessoa de barriga para cima e ajoelhe-se do seu lado; 
2. Retire objetos que possam machucar a vítima, como óculos ou cintos; 
3. Estique o braço que está mais perto de você e dobre-o, formando um ângulo de 90º, 

como mostra a imagem; 
4. Segure a mão do outro braço e passe-a por cima do pescoço, colocando-a junto do 

rosto da pessoa; 
5. Dobre o joelho que está mais longe de você; 
6. Rode a pessoa para o lado do braço que está apoiado no chão; 
7. Incline a cabeça ligeiramente para trás, para facilitar a respiração. 

 

 
 
Cadeia de sobrevivência: 

 

 

 

 
1 - Reconhecimento de acionamento do serviço médico de emergência 
2 - RCP imediata de alta qualidade 
3 - Rápida desfibrilação 
4 - Serviços médicos básicos e avançados de emergência 
5 - Suporte avançado de vida e cuidados pós parada 
 
 
O que é Suporte Básico de Vida: 
 
Suporte básico de vida (SBV, ou BLS em inglês), é o primeiro socorro de emergência 
com ênfase na identificação e tratamento da parada respiratória e parada 
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cardiorrespiratória (PCR). São procedimentos emergenciais e podem ser realizados por 
qualquer pessoa desde que devidamente treinada e capacitada, pois especialmente 
nesse tipo de ocorrência a vida da pessoa depende de uma intervenção rápida e eficaz, 
pois a cada minuto que passa as chances de sobrevivência desse paciente reduz de 7 a 
10%. Novamente frisamos a importância da capacitação, mesmo que você não atue 
profissionalmente em serviços de emergência. A American Heart Association (AHA), 
separa os protocolos de suporte básico de vida em adultos, crianças e lactentes. Para 
melhor entendimento, considera-se lactente bebês até um ano de idade (exceto recém-
nascidos) e crianças de um ano de idade até a adolescência. Ressaltamos que os 
protocolos para vítimas de afogamento diferem da sequência utilizada para pacientes 
de morte súbita, portanto não se aplicam. 
 

 
O que é Parada Cardiorrespiratória (PCR) e como Reconhecê-la? 
 
Uma parada cardiorrespiratória (ou PCR) ocorre quando a capacidade de bombeamento 
do sangue para os órgãos vitais reduz. O coração ainda pode estar movimento (reduzido 
ou alterado) ou mesmo já estar completamente parado e esses movimentos do coração 
são chamados de ritmos cardíacos. O protocolo para leigos estabelece que deve ser 
tratado como parada cardiorrespiratória qualquer indivíduo que esteja inconsciente e 
não esteja respirando. Não é necessário que o leigo procure por pulso. 
 
 
O que fazer ao se deparar com uma vítima de PCR? 

Protocolo para ADULTOS – compressões somente com as mãos 

(leigos não precisam fazer as respirações de resgate se não tiver EPI e/ou não quiser) 

 

1 - Acione o serviço de emergência e diga que está diante de uma pessoa que não 

respira e não responde. 

2 - Deite a vítima em decúbito dorsal (de barriga para cima). 

3 - Abra as vias aéreas. 

4 - Caso tenha um desfibrilador próximo disponível, use o DEA. 

5 - Posicione a mãos na linha do mamilos no centro do tórax. 

6 - Com os braços esticados comprima o tórax com as mãos utilizando o peso do seu 

próprio corpo, garantindo um aprofundamento de 5 a 6 cm. 

7 - Mantenha uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. 

9 - A cada 2 minutos realize uma nova avaliação da vítima. 

 

 

Asfixia 

 

Uma situação de asfixia pode ocorrer quando um objeto sólido, como um pedaço de 

comida ou um objeto pequeno, entra em uma parte estreita da via aérea e fica preso. Na 
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inalação, o objeto pode ser arrastado e ficar mais apertado na via aérea e bloquear o ar 

de entrar nos pulmões. Um impulso forte sob as costelas e até o diafragma pode 

pressurizar o ar no tórax e colocar uma obstrução para fora da via aérea. A compressão 

do tórax sobre o esterno também pode criar pressão suficiente para expulsar um objeto.  

Para dar os cuidados apropriados, é necessário que você saiba reconhecer o grau de 

asfixia que a pessoa se encontra, se é uma obstrução leve ou grave. Em uma obstrução 

leve a pessoa é capaz de tossir, pode ter ânsia e emite sons. Nesses casos o ideal é que 

você encoraje a pessoa a tossir com força para tentar eliminar a obstrução. Já em uma 

obstrução grave a pessoa tem pouca ou nenhuma troca de ar, não emite sons e nem é 

capaz de tossir. Nesses casos uma intervenção rápida é fundamental através de 

manobras de compressões abdominais. 

 

O que fazer diante de uma asfixia grave: 

 

Técnica de tapotagem – bebês e crianças pequenas: 

 

1 - Fique de pé ao lado ligeiramente atrás da vítima. 

2 - A cabeça da vítima deve estar mais baixa que o peito. 

3 - Em seguida de 5 golpes no meio das costas. A sua 

outra mão deve apoiar o peito da vítima. Repita quantas 

vezes for necessário até a vítima desengasgar. 

4 - Caso a vítima perca a consciência, considere uma 

parada cardiorrespiratória e inicie imediatamente as 

manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP). 

 

Impulsos abdominais – crianças e adultos: 

 

1 - Fique de pé atrás com os seus braços ao redor da cintura 

2 - Coloque a sua mão fechada com o polegar para dentro contra o abdômen da vítima, 

um pouco acima do umbigo e abaixo das costelas. Agarre firmemente punho com 

outra mão e exerça um rápido puxão para cima. Repita quantas vezes forem 

necessárias até a vítima desengasgar. 

3 - Caso a vítima perca a consciência, considere uma parada cardiorrespiratória e 

inicie imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. 
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