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Em uma situação 
de emergência, 

qualquer segundo 
pode fazer a 

diferença!

            Orientações para 
            o uso do DEA

                       (Desfibrilador Externo Automático)

Apoio:

Compartilhe esta cartilha de ações
básicas em primeiros socorros.

A Fisioterapia e a Terapia Ocupacional  são profissões 
de nível superior da área da Saúde  com capacidade de 

atuação em primeiros socorros.

Movimente-se,
caminhe, 

faça atividades 
físicas!

Sempre procure um
FISIOTERAPEUTA 
para orientações!

“É atividade privativa do Fisioterapeuta 
executar métodos e técnicas fisioterápicos 
com a finalidade de restaurar, desenvolver e 

conservar a capacidade física do ciente.”
(Art. 3º do Decreto-Lei 938/69)
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Aplique as pás adesivas (eletro-
dos) no tórax da vítima.

QUALQUER PESSOA COM TREINAMENTO 
INDEPENDENTE DELA SER DA AÉREA DA 

SAÚDE PODE APLICAR O DEA.

Posicione o DEA próximo da vítima para 
fácil manuseio e operação por outros socor-
ristas e ligue o aparelho. O aparelho só fun-
ciona em pessoas que estão inconscientes e 
sem respirar.  Se você aplicá-lo em uma pessoa 
consciente e respirando, ele não funcionará.

SIGA ESTAS SIMPLES ORIENTAÇÕES E AJUDE A SALVAR UMA VIDA.

CUIDADOS ANTES DE APLICAR AS PÁS

O peito deve estar seco, pelos, adesi-
vos medicamentosos e objetos no 

peito, como correntes, devem 
ser retirados.
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SE O CHOQUE NÃO
FOR INDICADO

OUÇA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DO 
DEA! NÃO PERMITA QUE TOQUEM NA VÍTIMA 

DURANTE A ANÁLISE DO RITMO.

ATENÇÃO!
Caso a vítima NÃO ACORDE e continue SEM RESPIRAR 
após o choque: Inicie as compressões torácicas até uma 
nova análise do DEA. Se após o choque a vítima 
acordar ou voltar a respirar NÃO DESLIGUE O DEA E 

NÃO RETIRE AS PÁS!!!

SE O DEA INDICAR CHOQUE
Con�rme que não há ninguém 

tocando a vítima e avise que vai 
apertar o botão de choque.

SE O DEA INDICAR 
Con�rme que não há ninguém 

tocando a vítima e avise que vai 
apertar o botão de choque.

SE O DEA INDICAR CHOQUE

Reinicie as compressões 
torácicas até uma nova 
análise do DEA.

O DEA fará a análise para saber se 
é necessário aplicar o choque.

Posicione o DEA próximo da vítima para 
fácil manuseio e operação por outros socor-
ristas e ligue o aparelho. O aparelho só fun-
ciona em pessoas que estão inconscientes e 
sem respirar.  Se você aplicá-lo em uma pessoa 
consciente e respirando, ele não funcionará.

O Des�brilador Externo Automático (DEA) é um 
aparelho portátil que avalia a atividade elétrica do 
coração e determina a necessidade ou não da 
aplicação de choque na vítima.  Quando o choque é 
indicado, o aparelho carrega automaticamente, 
cabendo ao operador apenas pressionar o botão de 

choque. 

A VÍTIMA DEVE ESTAR EM UMA 
SUPERFÍCIE SECA, NO MÁXIMO ÚMIDA, 

E O TÓRAX EXPOSTO.

EM CRIANÇAS COM ATÉ 25KG DEVEM SER 
UTILIZADAS PÁS PEDIÁTRICAS QUE TEM 
DE SER POSICIONADAS NO MEIO DO 
TÓRAX E NO MEIO DAS COSTAS. 


