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RCP somente com as mãos -  

Perguntas frequentes 
 

P: Em que se baseiam as mensagens do RCP Somente com as Mãos? 
R: A American Heart Association trabalha com alguns dos pesquisadores e profissionais médicos 
 de RCP mais importantes. Sua análise contínua de estudos e pesquisas sobre RCP foi publicada em abril 
de 2008, periódico médico Circulation, como recomendação da American Heart Association science 
advisory  “Hands-Only (Compression-Only) Cardiopulmonary Resuscitation: A Call to Action for 
Bystander Response to Adults Who Experience Out-of-Hospital Sudden Cardiac Arrest.” 

 
P: Quem deve receber RCP Somente com as Mãos? 
R: A RCP Somente com as Mãos é recomendada para uso em adolescentes ou adultos que apresenta 
colapso súbito. 

 
P: A RCP Somente com as Mãos aumenta a chance de alguém próximo à vítima tomar atitude em 
uma emergência cardíaca? 
R: Sim. Em pesquisas realizadas nos EUA*, os americanos que haviam sido treinados para aplicar RCP 
nos últimos 5 anos responderam que era mais provável que realizassem RCP Somente com as Mãos 
em um adolescente ou adulto que desmaiasse de repente. Ainda, a RCP Somente com as Mãos é uma 
opção fácil de lembrar e eficaz para pessoas que já foram treinadas em RCP, mas que têm receio de 
ajudar, pois não se sentem confiantes em lembrar e realizar os passos da RCP convencional. 

 
*Pesquisa nacional de 2007 em que norte-americanos com treinamento feito nos últimos cinco anos tiveram quase o 
dobro da chance do que pessoas sem treinamento ou não treinadas nos últimos cinco anos (45% x 24%) de iniciar uma 
RCP imediatamente em uma emergência real. E uma pesquisa nacional de 2014 na qual mais da metade dos entrevistados 
(EUA) afirmou que era extremamente ou muito provável que fizessem RCP Somente com as Mãos em uma emergência. 

 
P: Há momentos em que eu deva usar RCP convencional com ventilações? 
R: Sim. Existem muitas emergências médicas que fazem com que a pessoa não responda mais e pare de 
respirar normalmente. Nessas emergências, a RCP convencional que inclui respiração boca-a-boca pode 
proporcionar mais benefício do que a RCP Somente com as Mãos. A American Heart Association 
recomenda a RCP com uma combinação de respirações e compressões para: 

 
• todos os bebês (até 1 ano de idade); 
• crianças (até a puberdade); 
• qualquer pessoa encontrada inconsciente e que não respira normalmente; e 
• qualquer vítima de afogamento, sobredosagem de medicamento, desmaio por problemas 

respiratórios ou para cardíaca prolongada 
 

P:Por que os adolescentes e adultos que desmaiam subitamente não precisam de respiração 
boca-a-boca nos primeiros minutos após a parada cardíaca? 
R: Quando um adolescente ou adulto desmaia subitamente com parada cardíaca, seus pulmões e 
sangue contêm oxigênio o bastante para manter os órgãos vitais saudáveis nos primeiros minutos, 
desde que alguém realize compressões torácicas de alta qualidade com mínima interrupção para 
bombear o sangue para o coração e cérebro. 
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A causa costuma ser a instalação abrupta de um ritmo cardíaco anormal, frequentemente fibrilação 
ventricular (FV). A FV faz com que o coração trema e não bombeie o sangue de forma adequada para 
os órgãos vitais. Antes de um colapso súbito, o adolescente ou adulto provavelmente respirava 
normalmente. Isso significa que pode haver oxigênio o bastante no sangue da pessoa para alguns 
minutos após a parada cardíaca. 

 
Muitas vítimas de parada cardíaca ofegam, o que pode levar um pouco de oxigênio para os pulmões. 
Se as vias aéreas do paciente estiverem abertas, permitir que o tórax se expanda de volta à posição 
inicial depois de cada compressão também pode levar um pouco de oxigênio para os pulmões. 

 
Por esses motivos, a coisa mais importante que alguém próximo da vítima pode fazer em caso de parada 
cardíaca é bombear sangue para o cérebro e para o músculo cardíaco, transportando o oxigênio que 
ainda está nos pulmões e sangue. Faça isso exercendo compressões de alta qualidade com interrupção 
mínima. Interrupções nas compressões para fazer respirações boca-a-boca podem levar um pouco mais 
de oxigênio para os pulmões, mas o benefício desse oxigênio pode ser anulado se o fluxo sanguíneo 
para o cérebro e músculo cardíaco for interrompido por mais de alguns segundos (principalmente nos 
primeiros minutos após a parada cardíaca, quando ainda há bastante oxigênio nos pulmões e sangue). 

 
P: Agora que conheço o RCP Somente com as Mãos, eu ainda preciso aprender a RCP com 
respiração boca-a-boca?  
R: A RCP é uma habilidade que pode ser melhorada com a prática. A American Heart Association 
continua a recomendar que se faça o curso de RCP para praticar as habilidades, inclusive com 
compressões torácicas de alta qualidade. Pessoas com treinamento de RCP têm uma probabilidade 
maior de realizar compressões de alta qualidade e têm mais confiança em suas habilidades do que 
as pessoas sem treinamento (ou que não foram treinadas nos últimos cinco anos). Mesmo um 
programa curto de treinamento de RCP realizado em casa, como o programa de 20 minutos CPR 
Anytime®, proporciona treinamento e prática de habilidades que podem prepará-lo para realizar 
compressões torácicas de alta qualidade. 

 
Fazer o curso de treinamento DEA Family & Friends® CPR ou Heartsaver® com um instrutor da AHA 
também pode ensinar toda a gama de habilidades necessárias para ajudar a salvar uma vida. Visite 
o Global Class Connector para encontrar uma turma próxima de você: international.heart.org. 

 

Além disso, existem muitas emergências médicas que fazem com que a pessoa não responda mais e 
pare de respirar normalmente. Nessas emergências, a RCP que inclui respiração boca-a-boca pode 
proporcionar mais benefício do que a RCP Somente com as Mãos. Alguns exemplos incluem: bebês 
e crianças não responsivos, qualquer um encontrado em estado não responsivo e sem respirar 
normalmente, além de vítimas de afogamento, sobredosagem de medicamento ou desmaio por 
problemas respiratórios. 

 
P: A RCP Somente com as Mãos é tão eficaz quanto a RCP com respiração boca-a-boca? 
R: Qualquer tentativa de RCP é melhor do que nada. Foi demonstrado que a RCP Somente com as 
Mãos realizada por um transeunte é tão eficaz quanto a RCP com respirações boca-a-boca durante os 
primeiros minutos de uma parada cardíaca súbita extra-hospitalar. Mas a RCP com respiração pode ser 
melhor do que a RCP Somente com as Mãos para certas vítimas, como bebês e crianças, adolescentes 
e adultos encontrados em parada cardíaca (que você não viu desmaiarem) ou vítimas de afogamento, 
sobredosagem de medicamento ou desmaio por problemas respiratórios. 
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P: A American Heart Association mudou sua recomendação para profissionais de saúde?  
R: Não. A recomendação atual da American Heart Association para profissionais da saúde não mudou. 

 
P: Se eu tiver recebido treinamento de RCP com respiração (30 compressões para 2 respirações) 
e vir um adulto colapsar subitamente, o que devo fazer? 
R: Chame o número de socorro e inicie a RCP. 

 
Se você recebeu treinamento para realizar RCP com respiração e compressões de alta qualidade com 
mínima interrupção, realize a técnica convencional que você aprendeu (RCP com uma razão de 30 
compressões para 2 respirações) ou a RCP Somente com as Mãos. Mantenha a RCP até que o DEA seja 
trazido e esteja pronto para uso ou atendimento médico de emergência ou até que um profissional de 
saúde possa assumir o cuidado da vítima. 

 
Se você não tiver treinamento para realizar RCP com respiração e compressões de alta qualidade com 
mínima interrupção, faça a RCP Somente com as Mãos. Mantenha a RCP Somente com as Mãos até que 
o DEA seja trazido e esteja pronto para uso ou atendimento médico de emergência/urgência, ou até 
que um profissional de saúde possa assumir o cuidado da vítima. 

 
P: Eu preciso fazer o curso de treinamento para aprender a realizar a RCP Somente com as Mãos? 
R: A RCP é uma habilidade que é auxiliada pela prática. A American Heart Association continua a 
recomendar que se faça o curso de RCP pelo menos a cada 2 anos. Esses cursos proporcionam o 
treinamento e a prática de habilidades que podem prepará-lo para realizar compressões torácicas 
de alta qualidade. Ainda, as pessoas com treinamento de RCP têm uma probabilidade maior de 
realizar compressões de alta qualidade e têm mais confiança em suas habilidades do que as pessoas 
sem treinamento (ou que não foram treinadas nos últimos cinco anos).** 

 
**Os dados sobre o desempenho de habilidades são do estudo CPR Anytime de 2005, que utilizou um grupo de controle "sem 
treinamento". Os dados de confiança e disposição para agir vêm de uma pesquisa nacional de 2007 em que norte-americanos 
com  treinamento feito nos últimos cinco anos tiveram quase o dobro da chance do que pessoas sem treinamento ou não 
treinadas nos últimos cinco anos (45% x 24%) de iniciar uma RCP imediatamente em uma emergência real. 

 
P: O que fazer se eu encontrar um adolescente ou adulto desmaiado quando ninguém tiver visto o que 
aconteceu? 
R: Chame o número de socorro e inicie a RCP. Se você aprendeu RCP com respiração boca-a-boca, chame 
o serviço de socorro e realize a RCP como aprendida. Caso você só conheça a RCP Somente com as Mãos, 
chame o serviço de socorro e realize a RCP Somente com as Mãos até que o DEA seja trazido e esteja 
pronto para uso, ou até que um profissional avançado de saúde possa assumir o cuidado da vítima. 

 
P: Quando eu chamar o serviço de socorro, o que eles vão me perguntar ou dizer? 
R: Os sistemas de socorro variam muito em todo o mundo. No entanto, o atendente (telefonista) pode fazer 
perguntas sobre a emergência. Ele pode perguntar sobre a vítima e se a vítima está responsiva ou se respira 
normalmente. Ele pode perguntar se você sabe realizar RCP e pedir que ajude a vítima até que alguém com 
treinamento avançado possa chegar e assumir o cuidado. Ele também pode pedir detalhes como a sua 
localização. É importante ser específico, principalmente se estiver falando de um telefone celular, que não 
está associado a uma localidade fixa ou endereço. Lembre-se de que responder às perguntas do atendente 
não vai retardar a chegada do socorro. Você deverá ficar na linha até que o atendente diga para desligar. 

 
P: Se eu estiver usando um DEA que pede RCP com respiração, devo realizar compressões torácicas 
somente? 
R: Siga as instruções dadas pelo DEA e minimize quaisquer interrupções das compressões torácicas. 
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Lembre-se de que toda vítima de parada cardíaca deve receber compressões torácicas de alta 
qualidade. Você deve empurrar com força e rapidez o centro do tórax, com interrupção mínima. 

 
P: O que devo fazer se estiver ficando cansado de fazer as compressões antes da chegada de mais 
ajuda?  
R: Para realizar as compressões torácicas corretamente, é necessário muito esforço. Quanto mais 
cansado você estiver, menos eficazes serão as compressões. Se alguém mais souber como administrar 
a RCP, é aconselhável revezar-se. Reveze os socorristas a cada 2 minutos, aproximadamente, ou menos, 
para evitar o cansaço. Revezem-se rapidamente para reduzir ao mínimo possível as pausas nas 
compressões. Se você estiver sozinho, faça o melhor que puder na administração da RCP. 

 
P: Quando posso interromper a RCP Somente com as Mãos? 
R: Continue empurrando com força e rapidez o centro do tórax até a chegada do socorro. Se a vítima 
falar, se mover ou respirar normalmente enquanto você faz as compressões, a RCP Somente com as 
Mãos pode ser interrompida. 

 
P: Nem toda pessoa que desmaia de repente está em parada cardíaca. A RCP pode machucar 
gravemente? 
R: Adolescentes e adultos que desmaiam subitamente e ficam em estado não responsivo têm uma 
possibilidade grande de parada cardíaca, e sua chance de sobrevida é praticamente zero a menos 
que alguém aja imediatamente. 

 
Você deve ligar para o socorro e comprimir forte e rápido o centro do tórax com interrupção mínima. 
Se a parada cardíaca súbita for a causa do desmaio, a RCP Somente com as Mãos é uma maneira fácil e 
efetiva de dobrar ou triplicar as chances de sobrevida da vítima. Se um adolescente ou adulto desmaiar 
por outros motivos que não uma parada cardíaca súbita, a RCP Somente com as Mãos ainda pode 
ajudar fazendo com que a pessoa responda (comece a se mover, a respirar normalmente e a falar). 
Se isso acontecer, a RCP Somente com as Mãos pode ser interrompida. Caso contrário, as compressões 
torácicas devem ser mantidas até que os profissionais socorristas cheguem. 

 
P: É possível quebrar as costelas de uma pessoa realizando a RCP? 
R: Sim. Uma análise de 2004 da literatura científica mostrou que a RCP convencional pode causar 
fraturas em costelas e/ou no esterno em pelo menos um terço dos casos.† Em um estudo relacionado 
de pessoas que haviam sofrido ferimentos do tipo causados pela RCP, constatou-se que  não ocorreram 
hemorragias graves nem morte.‡ A chance de sobreviver a uma parada cardíaca extra-hospitalar é 
próxima de zero se uma vítima não receber imediatamente compressões torácicas de alta qualidade 
com interrupção mínima, seguida por terapia adicional nos minutos seguintes (um choque de 
desfibrilação e/ou mais cuidado avançado pelo pessoal do serviço médico de emergência). 

 
‡Lederer W, Mair D, Rabl W, Baubin M. Frequency of rib and sternum fractures associated with out-of- 
hospital cardiopulmonary resuscitation is underestimated by conventional chest x-ray. Resuscitation. 
2004;60:157-162. 
†Hoke RS, Chamberlain D. Skeletal chest injuries secondary to cardiopulmonary resuscitation. 
Resuscitation. 2004;63:327-338. 

 
P: Existe algum perigo em tomar a dianteira e realizar a RCP sem nenhum treinamento? 
R: Em média, qualquer tentativa de RCP em uma vítima é melhor do que nenhuma iniciativa de ajuda. 
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P: Porque a American Heart Association decidiu recomendar a RCP Somente com as Mãos para 
adolescentes e adultos que desmaiam de forma súbita? 
R: A cada cinco anos, a American Heart Association publica Diretrizes para RCP e Atendimento 
Cardiovascular de Emergência atualizadas. Tais diretrizes refletem a revisão cuidadosa da ciência recente 
por especialistas internacionais. As diretrizes de 2010 reportavam que em estudos sobre parada cardíaca 
extra-hospitalar, adultos que receberam com RCP Somente com as Mãos de um transeunte tiveram uma 
probabilidade maior de sobrevida do que aqueles que não receberam nenhum tipo de RCP. As Diretrizes 
Atualizadas de 2015 da AHA para PCR e ACE confirmaram essa recomendação. Em outros estudos, as 
taxas de sobrevida de adultos com parada cardíaca tratados por pessoas que não eram profissionais de 
saúde foram semelhantes às obtidas com RCP Somente com as Mãos ou RCP com respiração. 

 
Quando entrevistados, esses transeuntes disseram que o maior obstáculo foi o pânico em realizar 
a RCP. A técnica mais simples Somente com as Mãos pode ajudar a superar o pânico e a hesitação 
em agir. 

 
P: A RCP Somente com as Mãos foi lançada como recomendação Science Advisory em 2008. Qual 
é o processo da American Heart Association para publicar Declarações Científicas, Diretrizes e 
Recomendações? 
R: Pesquisadores e médicos que trabalham voluntariamente como especialistas para a American Heart 
Association monitoram e revisam continuamente a literatura científica relacionada com o diagnóstico 
e o tratamento das doenças cardiovasculares e do AVE/AVC. Quando os especialistas concordam que 
as evidências publicadas dão respaldo a uma recomendação nova ou a uma alteração, pede-se a um 
grupo que elabore uma declaração científica, diretriz ou recomendação para ser publicada em uma 
revista médica com revisão por especialistas. 

 
P: A American Heart Association oferece produtos para ensinar a RCP Somente com as Mãos? 
R: Todos os cursos de treinamento de RCP que incluem a prática de habilidades ensinam a realizar as 
manobras essenciais de RCP Somente com as Mãos, ou seja, compressões torácicas de alta qualidade. 
O programa de treinamento DEA Family & Friends CPR ou Heartsaver da American Heart Association 
ensina as habilidades para RCP e como usar um DEA. Ele é conduzido por um instrutor que pode 
responder perguntas e fazer comentários em tempo real a respeito de suas habilidades.Você também 
pode encontrar informações sobre este curso e outros cursos da AHA para salvar vidas na página 
international.heart.org. Clique na seção "Resources" (Recursos) e encontre o centro de treinamento mais 
próximo no Global Connector. Converse com eles para saber qual o curso certo para você. 
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