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7.1. INTRODUÇÃO

Conforme discutido nos primeiros capítulos 
desse livro, a maior parte das emergências 
médicas que ocorrem no consultório dentá-
rio apresenta como característica comum a 
perda de consciência.

Quando diante de um quadro de perda da 
consciência, é essencial que o cirurgião-
-dentista consiga, em poucos segundos, 
verificar se está diante de um quadro de 
uma simples perda da consciência ou se 
está diante de um quadro muito mais raro e 
severo, de parada cardiorrespiratória (PCR).

Na grande maioria das situações, o pacien-
te estará inconsciente, mas com sinais vitais 
presentes. Nessas situações, apenas o posicio-
namento correto da cadeira e a hiperextensão 
da cabeça serão necessários para manter a 
ventilação do paciente. Essas dois procedimen-
tos serão estudados nesse capítulo.

Em caso de Parada Cardiorrespiratória, o 
tratamento terá que ser realizado de maneira 
muito mais rápida e seguindo os protocolos 
mundiais para essas situações.

O objetivo desse capítulo é descrever os proto-
colos que deverão ser seguidos, em pacientes 
adultos, em casos de necessidade de Reani-
mação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento 
Cardiovascular de Emergência (ACE). Existem 
algumas diferenças importantes nos protocolos 
para crianças e bebês que serão rapidamente 
abordadas no final desse capítulo.

Todos os protolocos que serão apresen-
tados e discutidos estão baseados nas 
diretrizes da American Heart Association 
(AHA) e foram atualizados e publicados 
pela última vez em 2010.

7.2. CADEIA DA SOBREVIVÊNCIA

Antes de estudarmos como proceder 
diante de um quadro de PCR é essencial 
entender o significado e as etapas da 
cadeia de sobrevivência descritas pela 
American Heart Association. Antes de mais 

nada vale ressaltar que esse protocolo 
não foi descrito pensando em um pacien-
te no consultório dentário, mas sim em 
qualquer lugar e atendido por uma equipe 
multiprofissional. Depois de discutirmos o 
protocolo clássico, abordaremos algumas 
particularidades caso isso ocorra durante 
o tratamento dentário.

O termo metafórico cadeia de sobrevivência 
é utilizado para descrever as cinco etapas 
(elos) do atendimento emergencial diante 
de um quadro de Parada Cardiorrespiratória 
(PCR) em adultos e crianças. 

7.2.1. CADEIA DE SOBREVIVÊNCIA EM ADULTOS 

Conforme visto na figura 01, a cadeia de 
sobrevivência em adultos é composta pelas 
seguintes etapas:

 ▪ Reconhecimento imediato da PCR e 
acionamento do sistema de resposta de 
emergência/urgência.

 ▪ Ressuscitação cardiopulmonar (RCP) 
precoce, com ênfase nas compressões 
torácicas.

 ▪ Rápida desfibrilação.

 ▪ Suporte de vida eficaz.

 ▪ Cuidados pós-PCR integrados.

7.2.2. CADEIA DE SOBREVIVÊNCIA EM CRIANÇAS

Apesar de bastante similar em alguns as-
pectos, a cadeia de sobrevivência em 
criança difere um pouco da cadeia em adul-
tos. Como a PCR em crianças geralmente 
é decorrente de insuficiência respiratória e 
choque, é acrescentado na cadeia um elo 
de prevenção (Figura 02).

 ▪ Prevenção da PCR. 

 ▪ Ressuscitação cardiopulmonar (RCP) pre-
coce de alta qualidade.

 ▪ Rápido acionamento do sistema de res-
posta de emergência/urgência.

 ▪ Suporte de vida eficaz.

 ▪ Cuidados pós-PCR integrados.
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01.  Cadeia de sobrevivência 
do adulto.

7.3. NOVAS DIRETRIZES DA AHA EM 
2010 PARA RCP E ACE

De uma maneira geral, as diretrizes da AHA 
descritas em 2010 mantiveram a maioria 
das características dos protocolos descritos 
anteriormente, mas sofreram alterações signi-
ficativas em alguns pontos e que merecem 
ser abordadas logo no início desse capítulo.

7.3.1. ALTERAÇÃO DA SEQUÊNCIA 
ABC PARA CAB

Antes de 2010, diante de um quadro de PCR, 
a sequência a ser realizada era denominada 
ABC (abertura das vias aéreas – ventilação 
– compressões torácicas). No protocolo de 
2010 a sequência foi alterada para CAB, 
ou seja, as compressões torácicas devem 
ser realizadas antes da preocupação com 
a abertura das vias aéreas e da ventilação. 
Com essa mudança, os socorristas poderão 
iniciar as compressões mais rapidamente, 
minimizando as complicações e aumentan-
do a chance de sobrevivência. 

7.3.2. ÊNFASE EM UMA RCP 
DE ALTA QUALIDADE

Esse item está relacionado com a exe-
cução das massagens, ou seja, como 
aumentar o sucesso nas compressões 
torácicas. Existem três mudanças impor-
tantes no protocolo de 2010:

 ▪ Frequência mínima de 100 compressões 
por minuto.
 ▪ Profundidade de compressão de cerca de 

5 cm em adultos e crianças e 4 cm em bebês.
 ▪ Retorno total do tórax associado às míni-

mas interrupções nas compressões. 

7.3.3. ELIMINAÇÃO DO VER, OUVIR 
E SENTIR (VOS)

O protocolo de 2010 afirma que o tempo 
perdido na tentativa de visualizar a respi-
ração é um fator de demora e que esse 
retardo no início das compressões pode 
ser prejudicial ao paciente.

02. Cadeia de sobrevivência 
pediátrica.
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7.4. REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR 
EM ADULTOS

A figura 03 demonstra o algoritmo simplificado 
do Suporte Básico de Vida (SBV) em adultos 
para profissionais de Saúde. Para facilitar o 
estudo, daremos ênfase nas etapas da RCP 
realizadas em equipe. Para a RCP realizada 

individualmente existem pequenas diferenças 
que não serão abordadas nesse livro.

A partir desse algoritmo vamos discutir se-
paradamente cada uma das etapas do SBV. 
No final dessa seção, iremos organizar a 
sequência de atuação diante de um quadro 
deste em um consultório dentário.

03. Algoritmo simplificado de SBV adulto para 
profissionais da Saúde.

- NÃO RESPONDE
- NÃO RESPIRA OU RESPIRA  
ANORMALMENTE (APENAS GASPING)

VERIFIQUE O PULSO

ACIONE O 
SERVIÇO MÉDICO 
DE EMERGÊNCIA 

(SME)

INICIE A RCP

BUSQUE O
DESFILIBRADOR

- VERIFIQUE O RITMO
- ADMINISTRE O CHOQUE, 
CASO INDICADO

Repita a cada 2 minutos

CO
M

PR
IM

A COM
 FORÇA ∙ COMPRIMA COM RAPIDEZ
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7.4.1. ETAPA 1: AVALIAR A RESPONSIVIDADE E 
A RESPIRAÇÃO DO PACIENTE (FIGURA 04)

O socorrista deverá tentar chamar o pacien-
te ao mesmo tempo em que tenta avaliar 
se o mesmo está respirando ou não. Como 
discutido no item anterior, isso precisa ser 

04. 

feito da maneira mais rápida possível para 
não atrasar as compressões torácicas, 
caso sejam necessárias.

Caso nessa primeira etapa fique claro que 
o paciente está respirando normalmente, o 
profissional terá certeza que não está diante 
de um quadro de parada cardiorrespiratória. 
A partir desse momento ele deverá tratar a 
perda da consciência e, se possível, des-
cobrir a causa. Mas, antes disso, deverá 
posicionar a cadeira e a cabeça corretamen-
te para facilitar a respiração do paciente.
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A cadeira deverá ser colocada 
em posição supina, com ligeira 
elevação dos membros infe-
riores se possível (Figura 07). 
Logo depois, o profissional de-
verá realizar a hiperextensão 
da cabeça do paciente (Figu-
ra 05) para evitar a obstrução 
das vias aéreas por ptose da 
língua (Figura 06). Dependen-
do da causa da inconsciência, 
essas duas manobras podem 
ser suficientes para a recupe-
ração total do paciente. 

05. 
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7.4.2. ETAPA 2: ACIONAR O SERVIÇO DE  
EMERGÊNCIA / BUSCAR O  
DESFIBRILADOR (FIGURA 08)

Assim que o primeiro socorrista não obter 
resposta do paciente e não perceber a res-
piração, um segundo socorrista deverá pedir 
ajuda ao serviço de emergência (conforme 
discutido no capítulo 05). Se houver um 
desfibrilador automático externo (DAE), ele 
deverá ser trazido para próximo do paciente. 
Ainda nesse capítulo discutiremos o uso do 
DAE no consultório dentário.

7.4.3. ETAPA 3: VERIFICAÇÃO DO PULSO 

As figuras 09A,B demonstra a sequência que 
o socorrista deverá realizar para tentar locali-
zar o pulso carotídeo.

Inicialmente deverá localizar a traqueia com 
dois ou três dedos. Logo após deve deslizar 
o dedo lateralmente e ligeiramente superior, 
onde será possível sentir o pulso.

O socorrista deverá realizar essa etapa em 
um tempo nunca superior a 10 segundos. 
Caso o pulso não seja observado, seguir 
para a etapa 4, começando pelas compres-
sões torácicas.

08. 



EMERGÊNCIAS MÉDICAS

84
85

09. A,B – Localização do pulso carotídeo.

09A

09B
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7.4.4. ETAPA 4: INICIAR CICLO DE RCP

Quando diante de uma PCR, a reanimação 
cardiopulmonar deverá ser iniciada o mais 
rapidamente possível. Se a RCP tiver que 
ser realizada, a sequência de 30 compres-
sões torácicas para 2 ventilações deverá 
ser utilizada.

Para facilitar o entendimento, vamos discutir 
separadamente a técnica da compressão to-
rácica e a técnica da ventilação artificial.

7.4.5. TÉCNICA DE COMPRESSÃO TORÁCICA

A tabela 01 e as figuras 10 e 11 demonstram 
a técnica de compressão torácica clássica. O 
protocolo da AHA de 2010 já coloca na etapa 
1 o posicionamento do socorrista ao lado do 
paciente, que já estará no chão. Portanto, 
caso a PCR ocorra na cadeira odontoló-
gica, antes da etapa 1 o CD terá que 
transferir o mais rapidamente possível 
o paciente do equipo para o chão. 
Apenas depois disso é que as eta-
pas abaixo deverão ser seguidas.

ETAPA 1 Posicionamento do socorrista  
ao lado da vítima.

ETAPA 2
Confirmar o posicionamento  

do paciente – superfície firme  
e rosto para cima.

ETAPA 3
Colocar a palma da mão (par te mais próxima  

ao punho) exatamente no centro do tórax,  
na metade inferior do corpo do esterno.

ETAPA 4 Posicione a palma da outra mão sobre a primeira mão.

ETAPA 5
Estique totalmente os braços, evite dobrar durante todo o 

procedimento e posicione seus  
ombros sobre suas mãos.

ETAPA 6
Compressões com eficiência; pressionar pelo 5 cm em 

cada compressão, em uma frequência de no mínimo 100 
compressões por minuto.

ETAPA 7
Permitir o retorno do tórax à posição normal após cada 

compressão para permitir que o sangue flua normalmente 
para o coração.

ETAPA 8 Fazer a menor interrupção possível entre as sequências.

Tab 01.  
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7.4.6. TÉCNICA DE VENTILAÇÃO ARTIFICIAL

Como discutido na etapa 1, para melhorar a 
ventilação de um paciente e impedir a ptose 
da língua é essencial realizar a hiperexten-
são da cabeça (Figura 12).

Apesar de existirem diversas formas de realizar 
a ventilação artificial, em nossa opinião o uso 
das máscaras de ventilação boca-máscara 

com válvula unidirecional (Figura 13) é a melhor 
opção e, por isso, será discutida em detalhes. 
Essa válvula unidirecional permite que a 
máscara seja mantida o tempo inteiro no rosto 
do paciente, sem necessidade de ser removida 
durante as compressões torácicas.

A tabela 02 e a figura 14 demonstram a técnica 
da ventilação artificial com uso da máscara.

ETAPA 1
Posicione-se ao lado da vítima  

(apenas um socorrista) ou na cabeça da vítima 
 (em caso de dois socorristas).

ETAPA 2 Adapte a máscara ao rosto do paciente.

ETAPA 3 Faça o vedamento perfeito da máscara  
utilizando as duas mãos.

ETAPA 4 Ainda utilizando as mãos, eleve a mandíbula  
para manter a cabeça hiperextendida.

ETAPA 5 Sopre por cerca de 1 segundo até perceber  
a expansão do tórax.

Tab 02. 
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Após o estudo isolado das duas técnicas, 
é importante resumir como cada um dos 
socorristas deverá se comportar durante a 

RCP. A tabela 03 e a figura 15 resumem o 
papel de cada socorrista nesse momento.

SOCORRISTA 1 (AO LADO DA VÍTIMA) SOCORRISTA 2 (NA CABEÇA DA VÍTIMA)

Executar as compressões torácicas seguindo todos os 
protocolos descritos na tabela 01

Manter a vias aéreas aber tas através da  
hiperextensão da cabeça.

Seguir o protocolo de 30 compressões  
seguidas de 2 ventilações.

Fazer a ventilação ar tificial seguindo os aspectos 
abordados na Tabela 7.2 e respeitando  

o protocolo de 30:2.

Trocar de função com o  
socorrista 2 a  
cada 5 ciclos de 30:2.

Fazer a contagem das 30 compressões  
para auxiliar o socorrista 1.

Trocar de função 
com o socorrista 1 a  

cada 5 ciclos de 30:2.

Tab 03. 

15. Posicionamento correto durante a RCP 
com dois socorristas.
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Ainda no tópico de reanimação cardiopul-
monar em adultos é necessário discutir o 
uso do desfibrilador automático externo 
(DAE) em adultos.

O desfibrilador é um equipamento que apli-
cará um choque no paciente em caso de 
presença de fibrilação ventricular. Nessa 
situação, as fibras cardíacas não se con-
traem juntas e, por isso, não realizam um 
correto bombeamento do sangue. Após o 
choque, a tendência é que as fibras voltem 
a se contrair simultaneamente e ocorra o 
retorno da respiração espontânea.

Muito se discute sobre a viabilidade eco-
nômica de todo cirurgião-dentista possuir 
um DAE em seu consultório. Independen-
te do custo e da possibilidade bem remota 
de utilização, nosso papel nesse livro é 
demonstrar que o desfibrilador pode ter 
um papel fundamental no salvamento da 
vida de uma pessoa. A tabela 04 e as figu-
ras 16 a 21 demonstram as etapas do uso 
DAE em adultos. 

ETAPA 1
Avaliar a responsividade e a respiração do paciente;  

em caso de não responsividade  
e ausência de respiração, seguir para a etapa 2.

ETAPA 2 Verificação do pulso; em caso de pulso  
ausente seguir para a etapa 3.

ETAPA 3 Posicione o DAE ao lado do paciente  
(lado aposto ao socorrista 1).

ETAPA 4

Ligue o DAE, aplique às pás e conecte os 
 cabos conforme instruções do equipamento, 
 que cer tamente já foram lidas anteriormente 

 pelo profissional.

ETAPA 5 Isole a vítima para que o aparelho  
analise o ritmo cardíaco.

ETAPA 6

Caso o DAE recomende um choque,  
ele avisará para todos se afastarem  

e realizará o choque.  
Caso a aplicação do choque  

não for necessária, essa etapa não  
será realizada pelo DAE.

ETAPA 7
Após o choque (ou quando o mesmo  

não for indicado) as manobras de RCP deverão  
ser imediatamente iniciadas.

ETAPA 8 Após cerca de 2 minutos, o DAE realizará novamente  
as etapas 6 e 7 (caso seja necessário).

Tab 04. 
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