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Apresentação

O livro Preparatório para EBSERH Enfermagem - Volume 1 é o mais organizado e completo livro 
para Enfermeiros que desejam ser aprovados nos concursos do Brasil. Fruto de um rigoroso trabalho de 
seleção de questões de concursos e elaboração de novos conteúdos, atende às mais diversas áreas de 
conhecimento em Enfermagem.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fundamental 
importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames em Enfermagem:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores especializados. 
2. 100% das questões são de concursos passados.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos concursos. 
4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o seguinte mo-

delo:

O livro EBSERH Enfermagem - Volume 1 será um grande facilitador para seus estudos, sendo uma 
ferramenta diferencial para o aprendizado e, principalmente, ajudando você a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Thalita Galeão
Editora
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CUIDADOS AO NASCIMENTO E REANIMAÇÃO NEONATAL

01 (INSTITUTO AOCP - EBSERH: HULW-UFPB - 2014) So-
bre a avaliação ao nascer, analise as afirmati-

vas e assinale a correta.

 Ⓐ A avaliação da coloração da pele do RN, prin-
cipalmente a acrocianose, é utilizada para decidir
todos os procedimentos na sala de parto.

 Ⓑ Após a realização dos cuidados de rotina na
sala de parto, o RN em boas condições clínicas,
deve ser encaminhado juntamente com a mãe ao
alojamento conjunto.

 Ⓒ O aleitamento materno deve ser iniciado após
12 horas de vida do RN, com a finalidade de preve-
nir a enterocolite necrotizante.

 Ⓓ O processo de transição para alcançar satura-
ção de oxigênio acima de 98% em RN saudáveis,
que respiram ar ambiente, deve acontecer em no
máximo 02 minutos.

 Ⓔ Na presença de líquido meconial, todo RN deve 
ter as vias aéreas aspiradas para diminuir a incidên-
cia de síndrome de aspiração.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Alternativa A: INCORRETA. A avaliação da co-
loração da pele e das mucosas do RN não é mais 
utilizada para decidir procedimentos na sala de 
parto. Estudos têm mostrado que a avaliação da 
cor das extremidades, tronco e mucosas é subjetiva 
e não tem relação com a saturação de oxigênio ao 
nascimento. Além disso, RN com esforço respirató-
rio e FC adequados pode demorar alguns minutos 
para ficar rosado.1

Alternativa B: CORRETA. Conforme recomendações 
do Ministério da Saúde1, o recém-nascido em boas 
condições deve ser encaminhado juntamente com 
a mãe ao alojamento conjunto, após a realização 
dos cuidados de rotina na sala de parto.

Alternativa C: INCORRETA. A OMS e o UNICEF reco-
mendam o início da amamentação para os bebês 
saudáveis na primeira meia hora de vida, pois está 
associado a menor mortalidade neonatal, maior 
período de amamentação, melhor interação mãe-
-bebê e menor risco de hemorragia materna.2

Alternativa D: INCORRETA. Nos recém-nascidos que
não precisam de procedimentos de reanimação ao
nascer, a saturação de oxigênio com um minuto de 
vida situa-se ao redor de 60% a 65%, só atingindo
valores de 87% a 92% no quinto minuto de vida.1 
Alternativa E: INCORRETA. Na presença de líquido am-
niótico meconial, ou fluido  espesso, o obstetra
não deve realizar a aspiração das vias aéreas, pois
esse procedimento não diminui a incidência de sín-
drome de aspiração de mecônio, a necessidade de
ventilação mecânica nos recém-nascidos que de-
senvolvem pneumonia aspirativa, nem o tempo de 
oxigenoterapia ou de hospitalização.1

▍Resposta: Ⓑ

02 (IBFC - EBSERH - 2017) O Cuidado com recém-nas-
cido (RN) começa antes de seu nascimento, 

com a atenção à saúde da mulher e da gestante. O 
acompanhamento pré-natal iniciado em momento 
oportuno, com assistência qualificada e humaniza-
da e integração com a atenção de saúde de média e 
alta complexidade (pré-natal de alto risco, quando 
necessário), constitui uma rede articulada de assis-
tência para responder às necessidades da gestan-
te e do RN. Considerando as ações que devem ser 
desenvolvidas pelos serviços, analise as afirmativas 
abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. Promoção do contato mãe-bebê imediato

após o parto para o bebê saudável, evitando-
-se intervenções desnecessárias de rotina e
que interferem nessa interação nas primeiras
horas de vida.
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II. Vinculação da gestante à maternidade desde 
o acompanhamento pré-natal é dever do ser-
viço de saúde e direito das usuárias.

III. Direito a acompanhante da gestante e puérpe-
ra durante o trabalho de parto e parto e para 
o bebê, com garantia de alojamento conjun-
to, inclusive se for necessária a internação do 
bebê.

IV. Visita domiciliar na primeira semana após o 
parto, com avaliação global e de risco da crian-
ça, exclusivamente para os casos de gestação 
de alto risco.

V. Estimular o contato pele a pele e o aleitamento 
materno até a terceira hora de vida.

Estão corretas as afirmativas:

 Ⓐ Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
 Ⓑ As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
 Ⓒ As afirmativas I, II, III, V estão corretas.
 Ⓓ Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
 Ⓔ Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Assertiva I: CORRETA. Segundo recomenda-
ção do Ministério da Saúde, a promoção do contato 
mãe-bebê de um bebê saudável deve ser imedia-
tamente após o parto. Com isso, evita-se interven-
ções desnecessárias de rotina e que interferem 
nessa interação nas primeiras horas de vida, além 
de estimular o contato pele a pele e o aleitamento 
materno na primeira hora de vida.1

Assertiva II: CORRETA. A Lei nº 11.634, de 27 de dezem-
bro de 2007, traz que a vinculação da gestante à 
maternidade desde o acompanhamento pré-natal 
é dever do serviço de saúde e direito das usuárias.1

Assertiva III: CORRETA. A Lei Federal n° 11.108, de 7 
de abril de 2005, traz que a gestante e puérpera 
tem direito a acompanhante durante o trabalho 
de parto e parto e, para o bebê, traz a garantia de 
alojamento conjunto, inclusive se for necessária a 
internação do mesmo.1

Assertiva IV: INCORRETA. Segundo o Ministério da Saú-
de, a visita domiciliar na primeira semana após o 
parto, com avaliação global e de risco da criança, 
deve acontecer com todas as puérperas e seus be-
bês.1

Assertiva V: INCORRETA. O preconizado pelo Ministério 
da Saúde é o contato pele a pele e o aleitamento 
materno na primeira hora de vida.1

▍Resposta: Ⓐ

03 (INSTITUTO AOCP - EBSERH:HULW-UFPB – 2014) 
Dentre os cuidados realizados com o recém-

-nascido, está instilar uma gota de nitrato de prata 
a 1% no fundo do saco lacrimal inferior de cada 
olho do RN, com o objetivo de

 Ⓐ prevenir o glaucoma.
 Ⓑ prevenir má formação congênita.
 Ⓒ prevenir a dacrioestenose.
 Ⓓ prevenir a oftalmia gonocócica.
 Ⓔ prevenir a nictalopia.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Alternativa A: INCORRETA. O glaucoma congê-
nito é uma doença hereditária que pode ser identi-
ficada através do teste do olhinho. Esse teste ainda 
pesquisa exoftalmia (olhos saltados), microftalmia 
(córnea menor que 9 mm), opacificação da córnea, 
catarata e lacrimejamento anormal por obstrução 
do canal lacrimal (dacrioestenose).1

Alternativa B: INCORRETA. A prevenção primária de mal-
formações congênitas consiste em um conjunto de 
medidas que evitem tais ocorrências. Tais condutas 
incluem ter filhos em idades propícias, receber va-
cinas contra rubéola e hepatite, realizar consultas 
pré-natais, não administrar medicamentos desne-
cessários, não ingerir álcool, não fumar, alimentar-
-se adequadamente, inteirar-se sobre os riscos do 
trabalho e receber suplementação alimentar.3

Alternativa C: INCORRETA. A dacrioestenose, lacrime-
jamento anormal por obstrução do canal lacrimal, 
pode ser identificada no teste do olhinho1, mas não 
pode ser prevenida pelo uso do nitrato de prata 1%.
Alternativa D: CORRETA. A prevenção da oftalmia go-
nocócica é feita pelo método de Credé, que con-
siste em afastar as pálpebras e instilar uma gota de 
nitrato de prata 1% no fundo do saco lacrimal infe-
rior de cada olho. A seguir, massagear suavemente 
as pálpebras deslizando-as sobre o globo ocular 
para que o nitrato de prata banhe toda a conjunti-
va.1 Apesar do método de Credé ainda ser utilizado 
como rotina em muitas maternidades brasileiras, 
o Ministério da Saúde recomenda desde 2017 que 
o tempo de administração da profilaxia pode ser 
ampliado em até 4 horas após o nascimento com 
utilização da pomada de eritromicina 0,5% e, como 
alternativa, tetraciclina 1%. A utilização de nitrato 
de prata 1% deve ser reservada apenas em caso de 
não se dispor de eritromicina ou tetraciclina. Des-
sa forma, ressalta-se que o nitrato de prata não foi 
proscrito, sua utilização apenas não é mais a pri-
meira opção da profilaxia.4
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Alternativa E: Incorreta. A nictalopia é causada pela 
deficiência de vitamina A e significa cegueira no-
turna5.

▍Resposta: Ⓓ

04 (INSTITUTO AOCP - EBSERH: MEAC-UFC E HUWC-UFC 
- 2014) Logo após o nascimento, são cuida-

dos de rotina que todo recém-nato deve receber, 
EXCETO:

 Ⓐ administração profilática de vitamina K1. 
 Ⓑ secar o recém-nascido. 
 Ⓒ verificação de medidas antropométricas. 
 Ⓓ identificação do recém-nascido. 
 Ⓔ aspiração ativa das vias aéreas.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Alternativas A, B, C e D: INCORRETAS. Quando 
as condições clínicas do RN forem satisfatórias, os 
seguintes procedimentos devem ser realizados 
em sequência: secar o recém-nascido, laqueadura 
do cordão umbilical, antropometria, prevenção do 
sangramento por deficiência de vitamina K, detec-
ção de incompatibilidade sanguínea materno-fetal, 
realização da sorologia para sífilis e HIV e identifica-
ção do RN.1

Alternativa E: CORRETA. Aspiração ativa de vias aéreas 
não faz parte dos cuidados de rotina aos recém-
-nascidos. Caso haja excesso de secreções nas vias 
aéreas, a boca e depois as narinas são aspiradas de-
licadamente com sonda traqueal conectada ao as-
pirador a vácuo, sob pressão máxima aproximada 
de 100 mmHg. Evitar a introdução da sonda de as-
piração de maneira brusca ou na faringe posterior, 
pois esse procedimento pode induzir à resposta va-
gal e espasmo laríngeo, com apneia e bradicardia.1

▍Resposta: Ⓔ

05 (INSTITUTO AOCP - EBSERH: MEAC-UFC E HUWC-UFC - 
2014) Qual é o método que estima a idade ges-

tacional do recém-nascido por meio da investigação 
de parâmetros somáticos e neurológicos. É aplicável 
para recém-nascidos de 29 semanas ou mais. 

 Ⓐ Método de manobra reduzida. 
 Ⓑ Método de Capurro. 
 Ⓒ Método Neurosomático. 
 Ⓓ Método de Fontana. 
 Ⓔ Método Indutivo.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Alternativas A, C e D: INCORRETAS. Os métodos 
descritos são inexistentes na literatura biomédica. 
Alternativa B: CORRETA. O profissional pode estimar a 
idade gestacional utilizando-se da avaliação de si-
nais físicos e neurológicos. O método de Capurro é 
prático e baseia-se na observação de cinco carac-
terísticas físicas e duas neurológicas: formação do 
mamilo, textura da pele, forma da orelha, tamanho 
da glândula mamária, sulcos plantares, sinal do 
Xale e posição da cabeça ao levantar o RN. É ade-
quado para bebês com 29 semanas de gestação ou 
mais.6

Alternativa E: INCORRETA. O método indutivo não se 
aplica ao exame físico do recém-nascido. “A in-
dução é um processo mental que parte de dados 
particulares, suficientemente constatados, inferin-
do-se uma verdade geral ou universal, não contida 
nas partes examinadas”7.

▍Resposta: Ⓑ

06 (INSTITUTO AOCP - EBSERH: HE-UFPEL - 2015) A Es-
cala ou Índice de Apgar é um método que 

consiste na avaliação de 5 sinais objetivos do recém-
-nascido no primeiro, no quinto e no décimo minuto 
após o nascimento, sendo utilizado para avaliar as 
condições dos recém-nascidos. Os sinais avaliados 
são: 

(A) frequência respiratória, esforço muscular, tônus 
cardíaco, irritabilidade reflexa e cor. 
(B) frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus 
muscular, irritabilidade reflexa e cor. 
(C) frequência respiratória, esforço muscular, tônus 
muscular, abertura ocular e cor. 
(D) frequência cardíaca, esforço muscular, tônus 
cardíaco, irritabilidade reflexa e cor. 
(E) frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus 
muscular, abertura ocular e cor.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: O método de avaliação de Apgar deve 
ser realizado no 1º e 5º minutos de vida. Avalia 
batimentos cardíacos, respiração, tônus muscular, 
irritabilidade reflexa e cor da pele. Ele é realizado 
pontuando-se cada item de 0 a 2. Mais de sete pon-
tos tem um significado favorável, mas, idealmente, 
devem ser nove ou dez8. Vale ressaltar que o bole-
tim de Apgar não deve ser utilizado para iniciar ou 
indicar procedimentos de reanimação. No entanto, 
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II. Vinculação da gestante à maternidade desde 
o acompanhamento pré-natal é dever do ser-
viço de saúde e direito das usuárias.

III. Direito a acompanhante da gestante e puérpe-
ra durante o trabalho de parto e parto e para 
o bebê, com garantia de alojamento conjun-
to, inclusive se for necessária a internação do 
bebê.

IV. Visita domiciliar na primeira semana após o 
parto, com avaliação global e de risco da crian-
ça, exclusivamente para os casos de gestação 
de alto risco.

V. Estimular o contato pele a pele e o aleitamento 
materno até a terceira hora de vida.

Estão corretas as afirmativas:

 Ⓐ Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
 Ⓑ As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
 Ⓒ As afirmativas I, II, III, V estão corretas.
 Ⓓ Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
 Ⓔ Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Assertiva I: CORRETA. Segundo recomenda-
ção do Ministério da Saúde, a promoção do contato 
mãe-bebê de um bebê saudável deve ser imedia-
tamente após o parto. Com isso, evita-se interven-
ções desnecessárias de rotina e que interferem 
nessa interação nas primeiras horas de vida, além 
de estimular o contato pele a pele e o aleitamento 
materno na primeira hora de vida.1

Assertiva II: CORRETA. A Lei nº 11.634, de 27 de dezem-
bro de 2007, traz que a vinculação da gestante à 
maternidade desde o acompanhamento pré-natal 
é dever do serviço de saúde e direito das usuárias.1

Assertiva III: CORRETA. A Lei Federal n° 11.108, de 7 
de abril de 2005, traz que a gestante e puérpera 
tem direito a acompanhante durante o trabalho 
de parto e parto e, para o bebê, traz a garantia de 
alojamento conjunto, inclusive se for necessária a 
internação do mesmo.1

Assertiva IV: INCORRETA. Segundo o Ministério da Saú-
de, a visita domiciliar na primeira semana após o 
parto, com avaliação global e de risco da criança, 
deve acontecer com todas as puérperas e seus be-
bês.1

Assertiva V: INCORRETA. O preconizado pelo Ministério 
da Saúde é o contato pele a pele e o aleitamento 
materno na primeira hora de vida.1

▍Resposta: Ⓐ

03 (INSTITUTO AOCP - EBSERH:HULW-UFPB – 2014) 
Dentre os cuidados realizados com o recém-

-nascido, está instilar uma gota de nitrato de prata 
a 1% no fundo do saco lacrimal inferior de cada 
olho do RN, com o objetivo de

 Ⓐ prevenir o glaucoma.
 Ⓑ prevenir má formação congênita.
 Ⓒ prevenir a dacrioestenose.
 Ⓓ prevenir a oftalmia gonocócica.
 Ⓔ prevenir a nictalopia.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Alternativa A: INCORRETA. O glaucoma congê-
nito é uma doença hereditária que pode ser identi-
ficada através do teste do olhinho. Esse teste ainda 
pesquisa exoftalmia (olhos saltados), microftalmia 
(córnea menor que 9 mm), opacificação da córnea, 
catarata e lacrimejamento anormal por obstrução 
do canal lacrimal (dacrioestenose).1

Alternativa B: INCORRETA. A prevenção primária de mal-
formações congênitas consiste em um conjunto de 
medidas que evitem tais ocorrências. Tais condutas 
incluem ter filhos em idades propícias, receber va-
cinas contra rubéola e hepatite, realizar consultas 
pré-natais, não administrar medicamentos desne-
cessários, não ingerir álcool, não fumar, alimentar-
-se adequadamente, inteirar-se sobre os riscos do 
trabalho e receber suplementação alimentar.3

Alternativa C: INCORRETA. A dacrioestenose, lacrime-
jamento anormal por obstrução do canal lacrimal, 
pode ser identificada no teste do olhinho1, mas não 
pode ser prevenida pelo uso do nitrato de prata 1%.
Alternativa D: CORRETA. A prevenção da oftalmia go-
nocócica é feita pelo método de Credé, que con-
siste em afastar as pálpebras e instilar uma gota de 
nitrato de prata 1% no fundo do saco lacrimal infe-
rior de cada olho. A seguir, massagear suavemente 
as pálpebras deslizando-as sobre o globo ocular 
para que o nitrato de prata banhe toda a conjunti-
va.1 Apesar do método de Credé ainda ser utilizado 
como rotina em muitas maternidades brasileiras, 
o Ministério da Saúde recomenda desde 2017 que 
o tempo de administração da profilaxia pode ser 
ampliado em até 4 horas após o nascimento com 
utilização da pomada de eritromicina 0,5% e, como 
alternativa, tetraciclina 1%. A utilização de nitrato 
de prata 1% deve ser reservada apenas em caso de 
não se dispor de eritromicina ou tetraciclina. Des-
sa forma, ressalta-se que o nitrato de prata não foi 
proscrito, sua utilização apenas não é mais a pri-
meira opção da profilaxia.4
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Alternativa E: Incorreta. A nictalopia é causada pela 
deficiência de vitamina A e significa cegueira no-
turna5.

▍Resposta: Ⓓ

04 (INSTITUTO AOCP - EBSERH: MEAC-UFC E HUWC-UFC 
- 2014) Logo após o nascimento, são cuida-

dos de rotina que todo recém-nato deve receber, 
EXCETO:

 Ⓐ administração profilática de vitamina K1. 
 Ⓑ secar o recém-nascido. 
 Ⓒ verificação de medidas antropométricas. 
 Ⓓ identificação do recém-nascido. 
 Ⓔ aspiração ativa das vias aéreas.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Alternativas A, B, C e D: INCORRETAS. Quando 
as condições clínicas do RN forem satisfatórias, os 
seguintes procedimentos devem ser realizados 
em sequência: secar o recém-nascido, laqueadura 
do cordão umbilical, antropometria, prevenção do 
sangramento por deficiência de vitamina K, detec-
ção de incompatibilidade sanguínea materno-fetal, 
realização da sorologia para sífilis e HIV e identifica-
ção do RN.1

Alternativa E: CORRETA. Aspiração ativa de vias aéreas 
não faz parte dos cuidados de rotina aos recém-
-nascidos. Caso haja excesso de secreções nas vias 
aéreas, a boca e depois as narinas são aspiradas de-
licadamente com sonda traqueal conectada ao as-
pirador a vácuo, sob pressão máxima aproximada 
de 100 mmHg. Evitar a introdução da sonda de as-
piração de maneira brusca ou na faringe posterior, 
pois esse procedimento pode induzir à resposta va-
gal e espasmo laríngeo, com apneia e bradicardia.1

▍Resposta: Ⓔ

05 (INSTITUTO AOCP - EBSERH: MEAC-UFC E HUWC-UFC - 
2014) Qual é o método que estima a idade ges-

tacional do recém-nascido por meio da investigação 
de parâmetros somáticos e neurológicos. É aplicável 
para recém-nascidos de 29 semanas ou mais. 

 Ⓐ Método de manobra reduzida. 
 Ⓑ Método de Capurro. 
 Ⓒ Método Neurosomático. 
 Ⓓ Método de Fontana. 
 Ⓔ Método Indutivo.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Alternativas A, C e D: INCORRETAS. Os métodos 
descritos são inexistentes na literatura biomédica. 
Alternativa B: CORRETA. O profissional pode estimar a 
idade gestacional utilizando-se da avaliação de si-
nais físicos e neurológicos. O método de Capurro é 
prático e baseia-se na observação de cinco carac-
terísticas físicas e duas neurológicas: formação do 
mamilo, textura da pele, forma da orelha, tamanho 
da glândula mamária, sulcos plantares, sinal do 
Xale e posição da cabeça ao levantar o RN. É ade-
quado para bebês com 29 semanas de gestação ou 
mais.6

Alternativa E: INCORRETA. O método indutivo não se 
aplica ao exame físico do recém-nascido. “A in-
dução é um processo mental que parte de dados 
particulares, suficientemente constatados, inferin-
do-se uma verdade geral ou universal, não contida 
nas partes examinadas”7.

▍Resposta: Ⓑ

06 (INSTITUTO AOCP - EBSERH: HE-UFPEL - 2015) A Es-
cala ou Índice de Apgar é um método que 

consiste na avaliação de 5 sinais objetivos do recém-
-nascido no primeiro, no quinto e no décimo minuto 
após o nascimento, sendo utilizado para avaliar as 
condições dos recém-nascidos. Os sinais avaliados 
são: 

(A) frequência respiratória, esforço muscular, tônus 
cardíaco, irritabilidade reflexa e cor. 
(B) frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus 
muscular, irritabilidade reflexa e cor. 
(C) frequência respiratória, esforço muscular, tônus 
muscular, abertura ocular e cor. 
(D) frequência cardíaca, esforço muscular, tônus 
cardíaco, irritabilidade reflexa e cor. 
(E) frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus 
muscular, abertura ocular e cor.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: O método de avaliação de Apgar deve 
ser realizado no 1º e 5º minutos de vida. Avalia 
batimentos cardíacos, respiração, tônus muscular, 
irritabilidade reflexa e cor da pele. Ele é realizado 
pontuando-se cada item de 0 a 2. Mais de sete pon-
tos tem um significado favorável, mas, idealmente, 
devem ser nove ou dez8. Vale ressaltar que o bole-
tim de Apgar não deve ser utilizado para iniciar ou 
indicar procedimentos de reanimação. No entanto, 
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87 (INSTITUTO AOCP - EBSERH:HU-UFMS - 2014) A vi-
gilância alimentar e nutricional pressupõe 

o monitoramento contínuo do estado nutricional
e do consumo alimentar da população, para isto, o
ministério da Saúde adotou o:

 Ⓐ Sistema de Integração Nutricional. 
 Ⓑ Sistema de Relação Alimentar. 
 Ⓒ Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. 
 Ⓓ Sistema de Índice de Massa. 
 Ⓔ Sistema Convencional para Desordens Alimen-

tares.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: O Sistema de Vigilância Alimentar e Nu-
tricional (Sisvan) tem por objetivo realizar a gestão 
das informações de Vigilância Alimentar e Nutri-
cional (VAN). Trata-se de ferramenta para o moni-
toramento da situação alimentar e nutricional e de 
apoio aos profissionais de saúde para o diagnóstico 
local das condições e agravos alimentares e nutri-
cionais, identificando fatores de risco ou proteção 
para as condições de saúde da população atendida 
nos serviços de Atenção Básica no Brasil.101

▍Resposta: Ⓒ

88 (INSTITUTO AOCP - EBSERH:HU-UFMS - 2014) São
determinantes da anemia por deficiência de 

ferro, EXCETO:

 Ⓐ introdução precoce de alimentos e outros leites.
 Ⓑ ausência de aleitamento materno na primeira

hora de vida. 
 Ⓒ clampeamento precoce do cordão umbilical. 
 Ⓓ parasitoses. 
 Ⓔ alta ingestão de ferro heme a partir de seis me-

ses de vida.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Os principais determinantes da anemia du-
rante a gestação e os primeiros anos de vida, dividi-
dos por período, são: na gestação, alimentação ina-
dequada, não uso do suplemento de ferro profilático, 
complicações nutricionais e parasitoses; no parto e 
nascimento, clampeamento precoce do cordão um-
bilical, ausência de aleitamento materno na primeira 
hora de vida; nos primeiros seis meses de vida, au-
sência de aleitamento materno exclusivo até o sexto 
mês, introdução precoce de alimentos e outros leites, 
parasitoses; a partir dos seis meses de vida, elevada 
necessidade de ferro, alimentação complementar ina-
dequada, baixa ingestão de ferro heme, não uso do 
suplemento de ferro complementar e parasitoses.97

▍Resposta: Ⓔ

1. CUIDADOS NA HORA DO NASCIMENTO

O cuidado com a saúde do recém-nascido (RN) tem importância fundamental para a redução da mor-
talidade infantil, bem como proporcionar melhor qualidade de vida. No período neonatal, momento de 
grande vulnerabilidade na vida, concentram-se riscos biológicos, ambientais, socioeconômicos e culturais, 
havendo necessidade de cuidados especiais.1

O Ministério da Saúde traz uma série de orientações para o preparo da assistência ao recém-nascido 
em sala de parto, incluindo anamnese materna, disponibilidade do material para atendimento, equipe 
treinada para reanimação neonatal, além de cuidados de rotina que devem ser efetuados na sala de parto 
após a estabilização do recém-nascido.1

RESUMO PRÁTICO
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1.1 ANAMNESE MATERNA

Alguns fatores da história materna devem ser analisados com vistas ao entendimento dos riscos de 
maior necessidade de reanimação neonatal conforme tabela abaixo.

Fatores antenatais

• Idade < 16 anos ou > 35 anos 
• Diabetes 
• Hipertensão específica da gestação 
• Hipertensão crônica 
• Anemia fetal ou aloimunização
• Óbito fetal ou neonatal anterior 
• Sangramento no 2o ou 3o trimestre 
• Infecção materna 
• Doença materna cardíaca, renal, tireoidiana ou neuro-

lógica 
• Polidrâmnio ou oligoâmnio 

• Ausência de cuidado pré-natal 
• Rotura prematura das membranas 
• Pós-maturidade 
• Gestação múltipla 
• Discrepância entre idade gestacional e peso ao nascer 
• Diminuição da atividade fetal 
• Uso de drogas ilícitas 
• Malformação ou anomalia fetal 
• Uso de medicações (magnésio e bloqueadores adre-

nérgicos) 
• Hidropsia fetal 

Fatores relacionados ao parto

• Bradicardia fetal
• Cesariana de emergência 
• Uso de fórceps ou extração a vácuo 
• Apresentação não cefálica 
• Trabalho de parto prematuro 
• Parto taquitócico 
• Corioamnionite 
• Rotura de membranas mais de 18 horas antes do parto 
• Trabalho de parto prolongado (>24 horas) 
• Placenta prévia 
• Macrossomia fetal 

• Padrão anormal de frequência cardíaca fetal 
• Anestesia geral 
• Tetania uterina 
• Líquido amniótico meconial 
• Prolapso de cordão 
• Uso materno de opioides nas 4 horas que antecedem

o parto 
• Segundo estágio do trabalho de parto prolongado (>2 

horas) 
• Descolamento prematuro da placenta 
• Sangramento intraparto abundante

1.2 MATERIAL PARA ATENDIMENTO

O material inclui itens destinados à manutenção 
da temperatura, aspiração de vias aéreas, ventila-
ção e administração de medicações. Todo material 
necessário para reanimação deve ser preparado, 
testado e estar disponível, em local de fácil acesso, 
antes do nascimento.1 

1.3 EQUIPE TREINADA PARA REANIMAÇÃO

É extremamente necessária a presença de pelo 
menos um profissional capaz de iniciar de forma 
adequada a reanimação neonatal na sala de parto 
haja vista a necessidade da rapidez com que tais 
manobras devem ser iniciadas.1 Os profissionais 
devem estar capacitados para o atendimento ao 
recém-nascido, sendo eficientes em analisar as 
condições do nascimento e aplicar as manobras de 
reanimação quando necessárias.

1.4 CUIDADOS DE ROTINA APÓS A ESTABILIZAÇÃO CLÍNICA 
DO RN NA SALA DE PARTO

• Laqueadura do cordão umbilical.1

• Antropometria, incluindo peso, comprimento e
perímetros cefálico, torácico e abdominal.1

• Prevenção do sangramento por deficiência de
vitamina K através da administração de 1 mg de 
vitamina K por via intramuscular ou subcutânea 
ao nascimento.1

• Coletar sangue da mãe e do cordão umbilical
para determinar os antígenos dos sistemas ABO 
e Rh.1

• Realização da sorologia para sífilis e HIV.1 
• Identificação do RN.1

2. REANIMAÇÃO NEONATAL

Após o nascimento do recém-nascido, deve-se 
imediatamente avaliar sua vitalidade. Para tal, são 
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87 (INSTITUTO AOCP - EBSERH:HU-UFMS - 2014) A vi-
gilância alimentar e nutricional pressupõe 

o monitoramento contínuo do estado nutricional
e do consumo alimentar da população, para isto, o
ministério da Saúde adotou o:

 Ⓐ Sistema de Integração Nutricional. 
 Ⓑ Sistema de Relação Alimentar. 
 Ⓒ Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. 
 Ⓓ Sistema de Índice de Massa. 
 Ⓔ Sistema Convencional para Desordens Alimen-

tares.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: O Sistema de Vigilância Alimentar e Nu-
tricional (Sisvan) tem por objetivo realizar a gestão 
das informações de Vigilância Alimentar e Nutri-
cional (VAN). Trata-se de ferramenta para o moni-
toramento da situação alimentar e nutricional e de 
apoio aos profissionais de saúde para o diagnóstico 
local das condições e agravos alimentares e nutri-
cionais, identificando fatores de risco ou proteção 
para as condições de saúde da população atendida 
nos serviços de Atenção Básica no Brasil.101

▍Resposta: Ⓒ

88 (INSTITUTO AOCP - EBSERH:HU-UFMS - 2014) São
determinantes da anemia por deficiência de 

ferro, EXCETO:

 Ⓐ introdução precoce de alimentos e outros leites.
 Ⓑ ausência de aleitamento materno na primeira

hora de vida. 
 Ⓒ clampeamento precoce do cordão umbilical. 
 Ⓓ parasitoses. 
 Ⓔ alta ingestão de ferro heme a partir de seis me-

ses de vida.

GRAU DE DIFICULDADE

Resolução: Os principais determinantes da anemia du-
rante a gestação e os primeiros anos de vida, dividi-
dos por período, são: na gestação, alimentação ina-
dequada, não uso do suplemento de ferro profilático, 
complicações nutricionais e parasitoses; no parto e 
nascimento, clampeamento precoce do cordão um-
bilical, ausência de aleitamento materno na primeira 
hora de vida; nos primeiros seis meses de vida, au-
sência de aleitamento materno exclusivo até o sexto 
mês, introdução precoce de alimentos e outros leites, 
parasitoses; a partir dos seis meses de vida, elevada 
necessidade de ferro, alimentação complementar ina-
dequada, baixa ingestão de ferro heme, não uso do 
suplemento de ferro complementar e parasitoses.97

▍Resposta: Ⓔ

1. CUIDADOS NA HORA DO NASCIMENTO

O cuidado com a saúde do recém-nascido (RN) tem importância fundamental para a redução da mor-
talidade infantil, bem como proporcionar melhor qualidade de vida. No período neonatal, momento de 
grande vulnerabilidade na vida, concentram-se riscos biológicos, ambientais, socioeconômicos e culturais, 
havendo necessidade de cuidados especiais.1

O Ministério da Saúde traz uma série de orientações para o preparo da assistência ao recém-nascido 
em sala de parto, incluindo anamnese materna, disponibilidade do material para atendimento, equipe 
treinada para reanimação neonatal, além de cuidados de rotina que devem ser efetuados na sala de parto 
após a estabilização do recém-nascido.1

RESUMO PRÁTICO
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1.1 ANAMNESE MATERNA

Alguns fatores da história materna devem ser analisados com vistas ao entendimento dos riscos de 
maior necessidade de reanimação neonatal conforme tabela abaixo.

Fatores antenatais

• Idade < 16 anos ou > 35 anos 
• Diabetes 
• Hipertensão específica da gestação 
• Hipertensão crônica 
• Anemia fetal ou aloimunização
• Óbito fetal ou neonatal anterior 
• Sangramento no 2o ou 3o trimestre 
• Infecção materna 
• Doença materna cardíaca, renal, tireoidiana ou neuro-

lógica 
• Polidrâmnio ou oligoâmnio 

• Ausência de cuidado pré-natal 
• Rotura prematura das membranas 
• Pós-maturidade 
• Gestação múltipla 
• Discrepância entre idade gestacional e peso ao nascer 
• Diminuição da atividade fetal 
• Uso de drogas ilícitas 
• Malformação ou anomalia fetal 
• Uso de medicações (magnésio e bloqueadores adre-

nérgicos) 
• Hidropsia fetal 

Fatores relacionados ao parto

• Bradicardia fetal
• Cesariana de emergência 
• Uso de fórceps ou extração a vácuo 
• Apresentação não cefálica 
• Trabalho de parto prematuro 
• Parto taquitócico 
• Corioamnionite 
• Rotura de membranas mais de 18 horas antes do parto 
• Trabalho de parto prolongado (>24 horas) 
• Placenta prévia 
• Macrossomia fetal 

• Padrão anormal de frequência cardíaca fetal 
• Anestesia geral 
• Tetania uterina 
• Líquido amniótico meconial 
• Prolapso de cordão 
• Uso materno de opioides nas 4 horas que antecedem

o parto 
• Segundo estágio do trabalho de parto prolongado (>2 

horas) 
• Descolamento prematuro da placenta 
• Sangramento intraparto abundante

1.2 MATERIAL PARA ATENDIMENTO

O material inclui itens destinados à manutenção 
da temperatura, aspiração de vias aéreas, ventila-
ção e administração de medicações. Todo material 
necessário para reanimação deve ser preparado, 
testado e estar disponível, em local de fácil acesso, 
antes do nascimento.1 

1.3 EQUIPE TREINADA PARA REANIMAÇÃO

É extremamente necessária a presença de pelo 
menos um profissional capaz de iniciar de forma 
adequada a reanimação neonatal na sala de parto 
haja vista a necessidade da rapidez com que tais 
manobras devem ser iniciadas.1 Os profissionais 
devem estar capacitados para o atendimento ao 
recém-nascido, sendo eficientes em analisar as 
condições do nascimento e aplicar as manobras de 
reanimação quando necessárias.

1.4 CUIDADOS DE ROTINA APÓS A ESTABILIZAÇÃO CLÍNICA 
DO RN NA SALA DE PARTO

• Laqueadura do cordão umbilical.1

• Antropometria, incluindo peso, comprimento e
perímetros cefálico, torácico e abdominal.1

• Prevenção do sangramento por deficiência de
vitamina K através da administração de 1 mg de 
vitamina K por via intramuscular ou subcutânea 
ao nascimento.1

• Coletar sangue da mãe e do cordão umbilical
para determinar os antígenos dos sistemas ABO 
e Rh.1

• Realização da sorologia para sífilis e HIV.1 
• Identificação do RN.1

2. REANIMAÇÃO NEONATAL

Após o nascimento do recém-nascido, deve-se 
imediatamente avaliar sua vitalidade. Para tal, são 
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realizadas três perguntas. Gestação a termo? Res-
piração ou choro presente? Tônus muscular em 
flexão? Diante da resposta “não” a pelo menos uma 
das três perguntas iniciais, conduzir RN à mesa de 
reanimação, iniciando os seguintes passos em se-
quência: prover calor, posicionar a cabeça em leve 
extensão, aspirar boca e narinas (se necessário) 
e secar. Tais passos devem ser executados em, no 
máximo, 30 segundos.9

Após os passos iniciais, avaliar simultaneamente 
a respiração e a frequência cardíaca (FC). A respira-
ção espontânea está adequada se os movimentos 
são regulares e suficientes para manter a FC >100 
bpm. A FC é o principal determinante da decisão 
de indicar as diversas manobras de reanimação. 
Considera-se adequada a FC >100 bpm. Se a FC 
for < 100 bpm ou RN não apresenta movimentos 
respiratórios regulares inicia-se a ventilação com 
pressão positiva (VPP).9

Nos casos dos recém-nascidos com presença 
de líquido amniótico meconial e que apresentem 
apneia, respiração irregular e/ou FC < 100 bpm, ini-
ciar VPP com máscara facial e ar ambiente nos pri-
meiros 60 segundos de vida. Se após 30 segundos 
de ventilação efetiva, o neonato não melhora e há 
forte suspeita de obstrução de vias aéreas, pode-se 
indicar a retirada do mecônio residual da hipofarin-
ge e da traqueia sob visualização direta.9

A ventilação pulmonar é o procedimento mais 
importante e efetivo na reanimação do RN em sala 
de parto, iniciar VPP com ar ambiente (oxigênio 
21%). Quando o RN não melhora e/ou não atinge 
os valores desejáveis de SatO2 com a VPP em ar 
ambiente, recomenda-se sempre verificar e corrigir 
a técnica da ventilação. Caso seja necessário, indi-
ca-se a aplicação da mistura O2/ar, ajustando-se a 
concentração de oxigênio por meio de blender. A 
VPP com balão máscara deve ser feito em frequên-
cia de 40 a 60 movimentos por minuto, de acordo 
com a regra prática: “aperta/solta/solta/aperta”.9

A ventilação adequada reverte o quadro na 
maioria dos recém-nascidos. Indica-se compressão 
cardíaca apenas se, após 30 segundos de VPP com 
oxigênio suplementar, o RN apresentar ou persistir 
com FC < 60 bpm. A compressão cardíaca é realiza-
da no terço inferior do esterno, preferencialmente 
com técnica dos dois polegares ou, de modo even-
tual, técnica dos dois dedos, na relação 3:1, ou seja, 

3 movimentos de compressões cardíacas para 1 
movimento de ventilação.9

A bradicardia neonatal ocorre normalmente 
como resultado da insuflação pulmonar insufi-
ciente e/ou hipoxemia profunda. A ventilação 
adequada é o passo mais importante para corrigir a 
bradicardia. Quando a FC permanece abaixo de 60 
bpm, mesmo após ventilação efetiva e massagem 
cardíaca adequada, o uso da adrenalina, expansor 
de volume ou ambos está indicado.9

Medicações utilizadas na reanimação  
neonatal na sala de parto

Adrenalina 
Endove-

nosa

Adrenalina 
Endotra-

queal

Expansor 
de volume

Diluição

1:10.000
1 ml de 

adrenalina 
para 9 ml 

de SF 0,9%

1:10.000
1 ml de 

adrenalina 
para 9 ml 

de SF 0,9%

SF 0,9%

Preparo 1 ml 5 ml 2 seringas 
de 20 ml

Dose 0,1 – 0,3 ml 0,5 – 1,0 ml 10 ml/kg EV

Peso ao 
Nascer

1 kg 0,1 – 0,3 ml 0,5 – 1,0 ml 10 ml

2 kg 0,2 – 0,6 ml 1,0 – 2,0 ml 20 ml

3 kg 0,3 – 0,9 ml 1,5 – 3,0 ml 30 ml

4 kg 0,4 – 1,2 ml 2,0 – 4,0 ml 40 ml

Velocida-
de e 

precauções

Infundir 
rápido 
na veia 

umbilical 
e, a seguir, 

infundir 0,5 
– 1,0 ml de 

SF 0,9% 

Infundir di-
retamente 
na cânula 
traqueal e 
ventilar a 

seguir.

USO ÚNICO

Infundir o 
expansor 

de volume 
na veia 

umbilical 
lentamen-
te, em 5 a 

10 minutos

Fonte: SBP, 2016.

3. REANIMAÇÃO PEDIÁTRICA

A sobrevivência de crianças em paradas cardior-
respiratórias depende dos cuidados de emergências 
prestados. A American Heart Association propõe o 
seguinte algoritmo para o suporte básico de vida:
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Algoritmo de PCR em pediatras para profissionais da saúde em SBV – Atualização em 2015

Verifique a segurança do local

Vítima não responde
Grite por ajuda para alguém próximo

Acione o serviço médico de emergência 
por telefone celular (se apropriado)

Verifique se 
não há respiração 
ou se há somente 

gasping e verifique o 
pulso (simultaneamente). É 

possível sentir definiti-
vamente o pulso em 

10 segundos?

Colapso súbi-
to presenciador?

RCP
1 socorrista: Inicie ciclos de 30 
compressões e 2 ventilações.

(Use a relação de 15:2 se o segundo socorrista chegar)
Use o DEA assim que ele estiver disponível

Após cerca de 2 minutos, se ainda 
sozinho, acione o serviço médico de 

emergência e busque o DEA  
(se isto ainda não tiver sido feito).

O DEA analisa o 
ritmo.

Ritmo chocável?

Administre ventilações de 
resgate: 1 ventilação a cada 3 
a 5 segundos, ou cerca de 12 

a 20 ventilações/min.
Execute compressões se 

o pulso permanecer ≤ 60/
min com sinais de perfusão 

inadequada.
Ative o serviço médico de 

emergência (caso ainda não o 
tenha feito) após 2 minutos.
Continue as ventilações de 
resgate; verifique o pulso a 

cada 2 minutos. Na ausência 
de pulso, inicie a RCP (vá para 

o quadro "RCP"). 

Respiração 
normal, 

com pulso

Sem 
respiração 

normal, 
com pulso

Sem respiração ou apenas 
com gasping, sem pulso

Ative o serviço médico de 
emergência (caso ainda não o 
tenha feito) e busque o DEA/

desfibrilador.

Ative o serviço médico 
de emergência (caso ainda 
não o tenha feito). Retorne 
à vítima e monitore até a 

chegada do serviço médico 
de emergência.

Aplique 1 choque. Reinicie a 
RCP imediatamente por cerca 

de 2 minutos (até avisado 
pelo DEA para a verificação 
do ritmo). Continue até que 
o pessoal do SAV assuma ou 
até que a vítima comece a se 

MOVIMENTAR.

Reinicie a RCP 
imediatamente por cerca de 
2 minutos (até avisado pelo 

DEA para a verificação do 
ritmo). Continue até que o 
pessoal do SAV assuma ou 

até que a vítima comece a se 
MOVIMENTAR.

Sim,
chocável

Não,
não chocável

Sim

Não

Fonte: American Heart Association, Guidelines 2015.
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realizadas três perguntas. Gestação a termo? Res-
piração ou choro presente? Tônus muscular em 
flexão? Diante da resposta “não” a pelo menos uma 
das três perguntas iniciais, conduzir RN à mesa de 
reanimação, iniciando os seguintes passos em se-
quência: prover calor, posicionar a cabeça em leve 
extensão, aspirar boca e narinas (se necessário) 
e secar. Tais passos devem ser executados em, no 
máximo, 30 segundos.9

Após os passos iniciais, avaliar simultaneamente 
a respiração e a frequência cardíaca (FC). A respira-
ção espontânea está adequada se os movimentos 
são regulares e suficientes para manter a FC >100 
bpm. A FC é o principal determinante da decisão 
de indicar as diversas manobras de reanimação. 
Considera-se adequada a FC >100 bpm. Se a FC 
for < 100 bpm ou RN não apresenta movimentos 
respiratórios regulares inicia-se a ventilação com 
pressão positiva (VPP).9

Nos casos dos recém-nascidos com presença 
de líquido amniótico meconial e que apresentem 
apneia, respiração irregular e/ou FC < 100 bpm, ini-
ciar VPP com máscara facial e ar ambiente nos pri-
meiros 60 segundos de vida. Se após 30 segundos 
de ventilação efetiva, o neonato não melhora e há 
forte suspeita de obstrução de vias aéreas, pode-se 
indicar a retirada do mecônio residual da hipofarin-
ge e da traqueia sob visualização direta.9

A ventilação pulmonar é o procedimento mais 
importante e efetivo na reanimação do RN em sala 
de parto, iniciar VPP com ar ambiente (oxigênio 
21%). Quando o RN não melhora e/ou não atinge 
os valores desejáveis de SatO2 com a VPP em ar 
ambiente, recomenda-se sempre verificar e corrigir 
a técnica da ventilação. Caso seja necessário, indi-
ca-se a aplicação da mistura O2/ar, ajustando-se a 
concentração de oxigênio por meio de blender. A 
VPP com balão máscara deve ser feito em frequên-
cia de 40 a 60 movimentos por minuto, de acordo 
com a regra prática: “aperta/solta/solta/aperta”.9

A ventilação adequada reverte o quadro na 
maioria dos recém-nascidos. Indica-se compressão 
cardíaca apenas se, após 30 segundos de VPP com 
oxigênio suplementar, o RN apresentar ou persistir 
com FC < 60 bpm. A compressão cardíaca é realiza-
da no terço inferior do esterno, preferencialmente 
com técnica dos dois polegares ou, de modo even-
tual, técnica dos dois dedos, na relação 3:1, ou seja, 

3 movimentos de compressões cardíacas para 1 
movimento de ventilação.9

A bradicardia neonatal ocorre normalmente 
como resultado da insuflação pulmonar insufi-
ciente e/ou hipoxemia profunda. A ventilação 
adequada é o passo mais importante para corrigir a 
bradicardia. Quando a FC permanece abaixo de 60 
bpm, mesmo após ventilação efetiva e massagem 
cardíaca adequada, o uso da adrenalina, expansor 
de volume ou ambos está indicado.9

Medicações utilizadas na reanimação  
neonatal na sala de parto

Adrenalina 
Endove-

nosa

Adrenalina 
Endotra-

queal

Expansor 
de volume

Diluição

1:10.000
1 ml de 

adrenalina 
para 9 ml 

de SF 0,9%

1:10.000
1 ml de 

adrenalina 
para 9 ml 

de SF 0,9%

SF 0,9%

Preparo 1 ml 5 ml 2 seringas 
de 20 ml

Dose 0,1 – 0,3 ml 0,5 – 1,0 ml 10 ml/kg EV

Peso ao 
Nascer

1 kg 0,1 – 0,3 ml 0,5 – 1,0 ml 10 ml

2 kg 0,2 – 0,6 ml 1,0 – 2,0 ml 20 ml

3 kg 0,3 – 0,9 ml 1,5 – 3,0 ml 30 ml

4 kg 0,4 – 1,2 ml 2,0 – 4,0 ml 40 ml

Velocida-
de e 

precauções

Infundir 
rápido 
na veia 

umbilical 
e, a seguir, 

infundir 0,5 
– 1,0 ml de 

SF 0,9% 

Infundir di-
retamente 
na cânula 
traqueal e 
ventilar a 

seguir.

USO ÚNICO

Infundir o 
expansor 

de volume 
na veia 

umbilical 
lentamen-
te, em 5 a 

10 minutos

Fonte: SBP, 2016.

3. REANIMAÇÃO PEDIÁTRICA

A sobrevivência de crianças em paradas cardior-
respiratórias depende dos cuidados de emergências 
prestados. A American Heart Association propõe o 
seguinte algoritmo para o suporte básico de vida:
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Verifique a segurança do local

Vítima não responde
Grite por ajuda para alguém próximo

Acione o serviço médico de emergência 
por telefone celular (se apropriado)

Verifique se 
não há respiração 
ou se há somente 

gasping e verifique o 
pulso (simultaneamente). É 

possível sentir definiti-
vamente o pulso em 

10 segundos?

Colapso súbi-
to presenciador?

RCP
1 socorrista: Inicie ciclos de 30 
compressões e 2 ventilações.

(Use a relação de 15:2 se o segundo socorrista chegar)
Use o DEA assim que ele estiver disponível

Após cerca de 2 minutos, se ainda 
sozinho, acione o serviço médico de 

emergência e busque o DEA  
(se isto ainda não tiver sido feito).

O DEA analisa o 
ritmo.

Ritmo chocável?

Administre ventilações de 
resgate: 1 ventilação a cada 3 
a 5 segundos, ou cerca de 12 

a 20 ventilações/min.
Execute compressões se 

o pulso permanecer ≤ 60/
min com sinais de perfusão 

inadequada.
Ative o serviço médico de 

emergência (caso ainda não o 
tenha feito) após 2 minutos.
Continue as ventilações de 
resgate; verifique o pulso a 

cada 2 minutos. Na ausência 
de pulso, inicie a RCP (vá para 

o quadro "RCP"). 

Respiração 
normal, 

com pulso

Sem 
respiração 

normal, 
com pulso

Sem respiração ou apenas 
com gasping, sem pulso

Ative o serviço médico de 
emergência (caso ainda não o 
tenha feito) e busque o DEA/

desfibrilador.

Ative o serviço médico 
de emergência (caso ainda 
não o tenha feito). Retorne 
à vítima e monitore até a 

chegada do serviço médico 
de emergência.

Aplique 1 choque. Reinicie a 
RCP imediatamente por cerca 

de 2 minutos (até avisado 
pelo DEA para a verificação 
do ritmo). Continue até que 
o pessoal do SAV assuma ou 
até que a vítima comece a se 

MOVIMENTAR.

Reinicie a RCP 
imediatamente por cerca de 
2 minutos (até avisado pelo 

DEA para a verificação do 
ritmo). Continue até que o 
pessoal do SAV assuma ou 

até que a vítima comece a se 
MOVIMENTAR.

Sim,
chocável

Não,
não chocável

Sim

Não

Fonte: American Heart Association, Guidelines 2015.


