
UD 1: Primeiros Auxilios Básicos
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1.- Paro cardiorrespiratorio e 

resucitación

Paro Cardiorrespiratorio (PCR) é a suspensión das

funcións respiratorias e circulatoria espontánea

 ¿Qué ocorre?

 Interrúmpese a chegada de osíxeno os tecidos

 Mata en pouco tempo as células cerebrais

 Pode acabar ca vida da persoa si non se actúa de forma rápida

e correcta

 Pode suceder en moitas situacións: infarto, asfixia, inhalación

de gases, etc.

 Causas do PCR

 Por lesión Cardíaca (problema no corazón, 80%)

 Por asfixia (vías respiratorias)



1.- Paro cardiorrespiratorio e 

resucitación
Resucitación cardiopulmonar (RCP)

Niveis na aplicación da RCP. SoporteVital

 A RCP aplicada nos primeiros auxilios é coñecida como Soporte
Vital

 Aplícase:

 No lugar onde se encontra a vítima

 Cos recursos dos que dispoña

 Normalmente por persoal non sanitario

 Pódense diferenciar tres niveis de atención:

 Soporte vital básico (SVB). Compresións manuais do tórax e
insuflación dos pulmóns con aire espirado.

 Soporte Vital intermedio ou instrumental (SVI) –
desfibrilador semiautomático.

 Soporte vital avanzado (SVA) – Persoal sanitario



1.- Paro cardiorrespiratorio e 

resucitación

Resucitación cardiopulmonar (RCP)

Secuencia na aplicación da RCP. A cadea de supervivencia

A cadea de supervivencia é unha secuencia de catro fases

que debe seguirse cando se da ou se preve un paro

cardiorrespiratorio



1.- Paro cardiorrespiratorio e 

resucitación

Resucitación cardiopulmonar (RCP)

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=FEayzgNGGBQ

&ab_channel=CruzRojaBizkaia

https://www.youtube.com/watch?v=FEayzgNGGBQ&ab_channel=CruzRojaBizkaia


2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico

O algoritmo do SVB é unha

secuencia de 

instruccións que se 

deben seguir cando 

atendemos un paro 

cardiorrespiratorio



2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico

Primeiras actuacións ¿Non responde?

 Ter a seguridade de estar nunha zona sen perigo antes de comezar

a asitencia

 Comezar comprobando si está consciente: sacudir con

suavidade polo ombros e preguntar para comprobar si responde:

 Si responde:

 Deixar a persoa na posición na que estaba

 Continuar ca avaliación urxente

 Pedir axuda, actuar segundo conveña.

 Si non responde. Está inconsciente, entón:

 Pedir axuda as persoas que están cerca, sen afastarse dela.

 Poñer a vítima en decúbito supino e abrirlle a vía aérea



2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico
Abrir a vía aérea. Manobra fronte-mentón
 A manobra fronte-mentón facilita a entrada e saída de aire:

1. Poñer unha man na frente da vítima e os dedos da outra suxetándolle o mentón

2. Empurrar suavemente a frente cara atrás e a vez elevar o mentón.

 Con esta maniobra:

 Exténdese o pescoso e ábrese a vía aérea

 Desprázase a mandíbula cara adiante e sepárase a lingua da farinxe



2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico

Abrir a vía aérea. Manibora frente-mentón

 Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=S7-CeEzcwfg&ab_channel=CruzRojaBizkaia

https://www.youtube.com/watch?v=S7-CeEzcwfg&ab_channel=CruzRojaBizkaia


2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico

¿Non respira con normalidade?

 Dende a posición frente-mentón valórase a respiración

 Averíguase ca comprobación, ver – escoitar e sentir

 Si respira con normalidade debemos:
 Colocala en posición de repouso axeitado

 Solicitar asistencia profesional

 Facer seguimento periódico

 Si non respira ou non o fai con normalidade debemos:

 Pedir que outra persoa chame o 112

 Iniciar as manobras combinadas de compresións torácicas e ventilación artificial

Si non tes plena certeza de que a respiración é 

eficiente, actúa como si non o fose



2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico
Aplica unha serie de 30 compresións

torácicas

 Aplicar maniboras de resucitación en ciclos
de:

 30 compresións torácicas

 2 respiracións de rescate

 As compresións do tórax da persoa en PCR:

 Exprimen o seu corazón entre o esternón e a
columna

 Vacían o corazón e impúlsase sangue cara as
arterias

 O deixar de facer presión, o corazón vólvese
encher pasivamente

 Estas maniobras sustitúen as contracións
cardíacas e envían sangue os órganos



2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico

Aplica unha serie de 30 compresións torácicas

 Cómo se aplican as compresións torácicas a persoas adultas

1. Poñer a vítima en decúbito supino nun plano duro

2. Colocarnos de maneira que poidamos facer forza dende arriba

3. Poñer o talón da man dominante no centro do tórax e o talón

da outra man sobre o primeiro. Manter os brazos estirados



2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico

Aplica unha serire de 30 compresións torácicas

 Cómo se aplican as compresións torácicas a persoas adultas

4. Flexionar as cadeiras e deixar caer o peso do tronco para

empurrar 4-5 cm o esternón da vítima



2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico

Aplica unha serire de 30 compresións torácicas

 Cómo se aplican as compresións torácicas a persoas adultas

5. Relaxar a presión un momento, pero sen separar as mans do peito

6. Repetir os ciclos de compresión/relaxación cunha frecuencia da algo

de menos de 2 compresións/segundo

Non interrumpas as compresións máis que o 

tempo estrictamente necesario para ventilar



2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico
Efectúa 2 ventilacións efectivas de rescate

 Despois das compresións realizaránse 2 ventilacións efectivas.

 A técnica máis habitual é o boca a boca, e aplícase da seguinte
maneira:

1. Practicar de novo a maniobra frente-mentón e:
 Tapar a nariz cos dedos índice e pulgar dunha man.

 Abrir a boca ca outra man, mantendo a barbilla levantada.

2. Facer unha inspiración profunda e insuflar unhos 500-600 ml de aire

3. Comprobar que o tórax da vítima levántase e engrosase

4. Si é efectiva apartar a boca e deixar que o tórax se vacíe pasivamente.

 Despois das 2 ventilacións, retomar compresións torácicas.



2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico
Efectúa 2 ventilacións efectivas de rescate

Actuación si as ventilacións non son efectivas

 Si a insuflación non ventila é seguro que algún obxecto
obstrúe o paso do aire na boca ou na farinxe.

 Deberemos revisar a boca da vítima por si apreciamos un
corpo estrano:

 Si o vemos i é accesible, extraerémolo con dous dedos,
protexidos cun pano ou gasa

 Si o vemos pero non lle chegamos, aplicaremos a maniobra
para eliminar corpos estraños (OVACE)

https://www.youtube.com/watch?v=sFpCnInOXbc&ab_channel=Hospi
talCl%C3%ADnicoF%C3%A9lixBulnes

 Si non o vemos:
 Non o buscaremos a cegas cos dedos

 Volveremos a practicar a manobra fronte-mentón e continuaremos a resucitación
con compresións torácicas.

https://www.youtube.com/watch?v=sFpCnInOXbc&ab_channel=HospitalCl%C3%ADnicoF%C3%A9lixBulnes


2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico

Efectúa 2 ventilacións efectivas de rescate

Os problemas máis habituais o facer a ventilación artificial:

 A regurgitación gástrica

 A afectación do socorrista

 O risco de infección

Para evitar a infeción durante a ventilación artificial tomar as medidas 

de prevención necesarias (Cánula de Guedel ou Bolsa auto inflable)



2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico

¿Cando debemos de deixar de prestar a RCP?

 Os ciclos de resucitación continúan ata que:

 A vítima móvese ou respira espontáneamente

 Chegan os equipos de emerxencias

 Chegamos a extenuación



2.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico



3.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico pediátrico

 Nos nenos a maioría

dos paros están 

causados por asfixia

 Comézase con 

ventilacións de rescate 

e moitas veces bastan 

para resolver o 

problema



3.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico pediátrico

1.- Primeiras actuacións

 Determinar si a persoa está consciente

 Pedir axuda as persoas dos alrrededores

 Abrir a vía aérea mediante a maniobra fronte-mentón:

 Nos nenos a extensión do pescozo non debe ser tan 
pronunciada

 En lactantes debe ser neutra

 Valorar si hai respiración e si é suficiente, ca fórmula ver-
escoitar-sentir

 Si a respiración non é normal ou suficiente, fanse
inmediatamente 5 ventilacións, sen avisar os servizos
de emerxencias



3.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico pediátrico

2.-Ventilacións de rescate

 Debemos:

 Ter a seguridade de que a vía aérea está aberta

 Cubrir ca nosa boca, a nariz e a boca da vítima

 Insuflar volumes pequenos



3.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico pediátrico

2.-Ventilacións de rescate

 Si son efectivas: Practicar 5 ventilacións e comprobar si a 
vítima se pode mover, tose ou respira:

 Si respira, deixala en posición de reposo

 Si non respira ou as respiracións non son efectivas, continuar cas 
ventilacións ata que recupere a función

 Si non hai resposta, iniciar un ciclo de 30 comprensións torácicas

 Si non son efectivas, a vía pode estar obstruída. Debemos:

 Mirar o interior da boca e, si localizamos calquera obxecto que 
produza obstrucción, sacarémolo

 Si non se pode extraer, voltaremos abrir a vía e realizaremos novas 
insuflacións, procurando conseguir polo menos 2 de elas efectivas.

 S i non se logran insuflacións efectivas, pasar as  compresións
torácicas.



3.- O algoritmo do 

Soporte Vital Básico pediátrico

3.- Compresións torácicas

Procedemento en nenos e lactantes

 Comezalas despois das ventilacións que non recuperaron o neno.

 Son ciclos de 30 compresións torácicas + 2 ventilacións.

 En nenos. Comprimir co talón dunha soa man ou de dous dedos.

 En lactantes. Menores dun ano:

 Cos pulgares de ambas mans

 Cos dedos medio e anular dunha man.



4.- A Obstrucción da vía aérea por 

corpos estranos (OVACE)

1.- Avaliación da gravidade

A Obstrucción da vía aérea por un corpo estrano

(OVACE) un obxecto dificulta ou impide o paso do 

aire

• Obstrucción leve. A persoa pode respirar, falar, toser

• Obstrucción grave:

•A persoa non pode respirar, falar nin toser

•Está inqueda e ten cara de afogo

•Soe poñerse a man na garganta e ter os beizos cianóticos

•Ás veces, escoitase un pitido na inspiración

•En poucos minutos quedará inconsciente



4.- A Obstrución da vía aérea por 

corpos estranos (OVACE)

2.- Procedemento para persoas adultas



4.- A Obstrución da vía aérea por 

corpos estranos (OVACE)

2.- Procedemento para persoas adultas

Si a obstrucción é leve:

 Animar a persoa a toser, varias veces e con forza, para que co

aire espelido faga saír o obxecto

 Poden ser necesarios varios accesos de tos, sempre que poida

repetilos

 Mentras tanto, observa, para apreciar si se resolve o 

problema ou si o seu estado empeora

 Si a tos deixa de ser efectiva, a obstrucción pasa a calificarse 

como grave



4.- A Obstrución da vía aérea por 

corpos estranos (OVACE)

2.- Procedemento para persoas adultas

Si a obstrucción é grave e a persoa está consciente

 Dous procedementos:
 Primeiro 5 golpes interescapulares
 Si non é suficiente, pasar a maniobra de Heimlich



4.- A Obstrución da vía aérea por 

corpos estranos (OVACE)

2.- Procedemento para persoas adultas

Si a obstrución é grave e a persoa está inconsciente

1. Deixar a vítima suavemente no chan

2. Avisar os equipos de emerxencia

3. Iniciar a resucitación cardiopulmonar:

 Abrir a vía

 Practicar 30 compresións torácicas, sen avaliar a respiración nin
a circulación

 Seguir con 2 ventilacións e despois revisar a boca por si se 
localiza algún obxecto estraño que puidera ser expulsado

4. Si a vía continua totalmente obstruída, seguir a RCP solo con 
compresións



4.- A Obstrución da vía aérea por 

corpos estranos (OVACE)

3.- Actuacións cando a vítima é un neno lactante



4.- A Obstrución da vía aérea por 

corpos estranos (OVACE)

3.- Actuacións cando a vítima é un neno lactante

 Si a obstrución é leve:

 Animar o neno/a que continúe tosendo e estar atento por si 

expulsa o obxecto

 Si empeora pedir axuda inmediatamente

 Si a obstrución é grave e o neno está consciente:

 Iniciar unha tanda de 5 golpes nas costas

 Si non se obtén resultado seguir con 5 compresións



4.- A Obstrución da vía aérea por 

corpos estranos (OVACE)

3.- Actuacións cando a vítima é un neno

lactante

 Golpes nas escápulas:

 Son golpes contundentes (proporcionados a 

complexión do neno/a) que se dan co talón da 

man

 Despois de cada golpe mirar se o neno/a 

expulsou o obxecto

 Para lactantes ou nenos/as pequenos/as. 

Suxeito sobre o antebrazo boca abaixo e coa 

cabeza máis abaixo que os pés.

 Para os nenos/as de máis idade. Sentados 

no regazo e inclinados cara adiante.



4.- A Obstrución da vía aérea por 

corpos estranos (OVACE)

3.- Actuacións cando a vítima é un 

neno lactante

 As compresións

 Nenos/as. Aplicar a manobra de 

Heimlich, intentando non lesionar o 

apéndice xifoides nin as costelas.

 Lactantes.

 Xirar a criatura, apoiándose de costas sobre 

o antebrazo non dominante

 Presionarlle a parte inferior do esternón 

por encima do xifoides.



4.- A Obstrución da vía aérea por 

corpos estranos (OVACE)

3.- Actuacións cando a vítima é un neno lactante

 Si o neno/a está inconsciente:

1. Abrir a boca para buscar o obxecto que obstrúe o paso do 

aire

2. Abrir a vía aérea ca maniobra frente-mentón

3. Facer 5 ventilacións de rescate e comprobar si son efectivas

4. Si non o son, pasar as compresións torácicas e seguir ca

secuencia de resucitación

5. O Cabo dun minuto avisar os equipos de emerxencia e 

continuar a resucitación



5.- Fibrilación e desfibrilación

4.1.1 Fibrilación Ventricular e morte súbita

 A falta de sangue osixenada causa a morte da persoa en poucos

minutos

 O corazón late moi débil e non se atopa nin pulso nin tensión arterial

 A causa máis frecuente de fibrilación ventricular é un fluxo

insuficiente de sangue o corazón

A fibrilación ventricular é un transtorno do sistema eléctrico do
corazón no que os impulsos eléctricos están descoordinados de
manera que as contracións das fibras miocárdicas son ineficaces
para impulsar a sangue

As persoas con maior risco de fibrilación son os maiores de 40 

anos, fumadores e que toman sustancias tóxicas ou drogas



5.- Fibrilación e desfibrilación 

 Según o grado de autonomía, existen dous tipos de 

desfibriladores:

 O desfibrilador externo automatizado DEA

 O desfibrilador externo semiautomatizado DESA:

 Pensado para que o poida utilizar persoal con poucos

coñecementos sanitarios

 Solo hai que seguir as instruccións do dispositivo

O desfibrilador é un dispositivo que analiza o ritmo cardíaco,
identifica as arritmias que se poden resolver e administra
unha descarga eléctrica co fin de restablecer o ritmo
cardiaco



6.- DESA

Primeiros auxilios: RCP + Desfibrilador

https://www.youtube.com/watch?v=Giqs6LLIx7Y&a

b_channel=SikanaES

DESA:

https://www.youtube.com/watch?v=ExXA1CPOYSc

&ab_channel=CruzRojaBizkaia

https://www.youtube.com/watch?v=Giqs6LLIx7Y&ab_channel=SikanaES
https://www.youtube.com/watch?v=ExXA1CPOYSc&ab_channel=CruzRojaBizkaia


6.- DESA 

4.2.1 Características do DESA

 É un aparello dun tamaño aproximado de 30x30 cm., con 9 cm 

de espesor e un peso de 2,75 kg

 Resistente os golpes e as interferencias eléctricas

 Impermeable e pode traballar a temperaturas de entre 0ºC e 

50ºC

 Non emite ondas electromagnéticas

 Dispón de:

 Dous ou tres botóns

 Dous electrodos

 Un altavoz

 Unha pantalla indicadora

 Un lote de baterías de un so uso



4.2 Os aparellos desfibriladores

4.2.2 Mantemento do Aparello

 A información que rexistra hai que descargala despois

de cada uso e gardala como mínimo durante cinco 

anos

 Despois de cada uso, debe:

 Limpiarse

 Repoñer os accesorios utilizados

 Almacenalo nun lugar axeitado

 As baterías soen estar diseñadas para durar uns cinco anos e dar 

entre trescentas e catrocentas descargas



6.- DESA 

+ Coñecemento sobre o DESA

 Dispón dun programa de arquivos de datos de 

electrocardiogramas rexistrados e de audio, tamén ofrece a 

posibilidade de transmitir datos a un ordenador, mediante 

un módem.

 Na súa memoria interna pode almacear ata trinta minutos 

de grabacións de electrocardiogramas sen audio ou ata 

vinte minutos de ECG e audio

 Conéctase a un ordenador mediante un porto IrDA

 Hai programas que permiten estudar o episodio dende o 

ordenador, almacenando os datos e manipulandos para 

seleccionar as partes máis importantes



6.- DESA 

4.2.3 Hai que sacar a rúa os desfibriladores

 A idea é que estos aparellos estén o alcance de todo o 

mundo, nos lugares donde se encontra maior volume

de persoas

 Preténdese que nestos lugares os traballadores ou

traballadoras sepan onde están e como se utilizan

 Lugo con corazón

https://concellodelugo.gal/es/noticias/el-ayuntamiento-lanza-lugo-

con-corazon-para-dotar-de-desfibriladores-las-instalaciones

https://concellodelugo.gal/es/noticias/el-ayuntamiento-lanza-lugo-con-corazon-para-dotar-de-desfibriladores-las-instalaciones


6.- DESA (ALGORITMO VITAL)

1. Iniciar o algoritmo do SVB

2. Pedir que chamen o 112 mentres se consegue o 

desfibrilador

3. Mentres non o hai, facer RCP Básica

4. Cando chegue, mentres se continúa RCP, outra persoa

colocará xunto a vítima e encenderao. Mentres

realizaremos:

 Deixar o peito da vítima o descuberto

 Rasurar os pelos do peito, si convén

 Asegurarse de que o tórax está limpo e seco

5. Seguir as instrucións do DESA: Colocar electrodos



6.- DESA (ALGORITMO VITAL) 



6.- DESA (ALGORITMO VITAL) 

6. Seguir indicacións: enchufar o conector o aparello. Despois
interromper as compresións e asegurarse de que ningúen toca a vítima

7. Si a vítima está fibrilando: “Descarga aconsexada” e “pulsar o 
botón intermitente de descarga”. Si está en asistolia, indicarao e 
haberá que retomar a resucitación

8. O pulsar o botón de descarga, un son de intensidade crecente 
indicará a liberación de enerxía

9. Despois, reanudarase inmediatamente a resucitación

10. O aparello volverá a comezar o proceso de análise
 Si non é necesario repetir a descarga, o aparello indicarao
 Si sigue en fibrilación, o aparello iniciará a segunda descarga

11. Repetir o ciclo RCP-ANÁLISE-DESCARGA ata que a vítima
recupere o pulso, fáganse cargo os profesionais ou cheguemos a 
extenuación

12. Si recupera a actividade, darlle o apoio necesario e deixar
conectado o DESA



6.- DESA (ALGORITMO VITAL) 



6.- DESA (ALGORITMO VITAL) 



6.- DESA
 Cando as medidas sexa ineficaces. Porque fai moitos

minutos que a persoa está en paro cardiaco

 Cando sexan inútiles. Cando non poidan conseguir 

para a vítima unha vida máis longa

 Cando prolonguen unha vida insoportable para o 

paciente. Cando a persoa considere que os seus

sufrimentos son desproporcionados para a calidade de vida 

que obtén

 Cando lle provoque unhas cargas desmesuradas. 

Son puntos que influirán na decisión sobre as voluntades 

anticipadas


