
LUGAR nome do participante estado link comentários SOBRASA  

1 Jeferson França RS https://www.facebook.com/100057433424091/videos/108393541085093/  

Pecou ao acelerar a ventilação dando uma falsa impressão do 
que deve ser feito. 

2 Sargento Faria e família SP https://www.facebook.com/100004177424387/videos/1804492056366691/  Ventilação muito rápida e sem tirar o rosto. 

3 Jou Alexandre BA https://fb.watch/1M5gdJb6Ku/  

Não há checar pulso arterial em Suporte Básico de vida. Checar 
circulação é feita pela falta de resposta motora a ventilação 
realizada. 

4 Weber Batista Jr. MT https://www.facebook.com/100000370420174/videos/3646848872004091/  

Chama-se o socorro assim q se constata a inconsciência. Faltou 
abrir vias aéreas, VOS. Ventilação muito rápida. Tem de aliviar 
o tórax na descompressão. Não há palpar pulso carotídeo 

5 Jader Andrade São Pedro BA https://www.facebook.com/100001570021454/videos/3690207457708219/  

Faltou avaliar a cena. Não abriu vias aéreas. Ventilação (fase 
expiratória) está muito rápida 

6 
Felipe Araújo Salustiano 
Gonzaga 

SP https://www.facebook.com/100006543275963/videos/2939974392897308/  

Durante as ventilações, devemos olhar para o tórax, e não 
para boca da vítima. 

7 Luna Roriz GO https://www.facebook.com/100003024625425/videos/3205673882876734/  

Faltou abrir vias aéreas. Não há checar pulso. Compressões 
muito rápidas.  

8 Luciano Pires de Souza BA https://www.facebook.com/100000191009094/videos/4097051120311214/  

Abriu vias aéreas com a mão por baixo do pescoço (técnica 
antiga). Ventilação muito rápida e deve olhar ao tórax. Não se 
palpa pulso arterial. Compressão deve ser mais forte. 

9 Érica PE https://www.facebook.com/100005560747601/videos/1483342065194471/  

Primeiro a segurança do socorrista. Antes de VOS deve checar 
reposta da vítima e abrir vias aéreas. Olhar ao tórax enquanto 
faz as ventilações. Compressões muito rápidas e superficiais.  

10 Al CB BM Mendson BA https://www.facebook.com/100002855502415/videos/3164959446942541/  

Não há checar pulso arterial. Não há lateralização da cabeça a 
menos que haja vômitos. 

11 ZANELA PR https://www.facebook.com/100001412788024/videos/3603010583089332/  

5 ventilações iniciais sem olhar ao tórax e muito rápidas. Não 
há verificação de pulso arterial no SBV. Não marcou o local das 
compressões 

12 Jean Carlos PE https://www.facebook.com/100005560747601/videos/1483338455194832/  

Falta segurança da cena. Vítima não responde chama 193/192. 
antes do VOS abrir vias aéreas. A cada ventilação deve olhar o 
tórax e manter um intervalo de 3 segundos  

13 Jackson Costa da Silva  ES  https://www.facebook.com/100003894107179/videos/1957485927724525/  

Faltou avaliar a cena. Não há limpeza de vias aéreas a não ser 
que haja visualização. Não abriu vias aéreas. Ventilação tem 
de olhar o tórax. Não se palpa pulso arterial. Compressões 
muito rápida e superficial 
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