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RESUMO 
Todos os anos, na época de verão, em especial no período compreendido entre a semana 

das festas de Natal e a semana do Carnaval, o Corpo de Bombeiros, integrado a outras 

unidades da PMPR, operacionaliza a Operação Verão no litoral paranaense, visando, 

especificamente, a prevenção e o salvamento aquático dos banhistas que freqüentam as 

praias do Paraná. Baseado nesses fatos, este trabalho pretende, em primeiro lugar, 

problematizar a questão da qualidade no serviço, relacionando-o com a avaliação dos 

resultados apresentados nos relatórios gerais das Operações Verão do período analisado, 

e, desta forma, definir índices de desempenho que permitam analisar os resultados sob um 

enfoque contextualizado, auxiliando no planejamento das operações e na compreensão do 

fenômeno do afogamento. Da pesquisa documental realizada resultaram várias 

constatações sobre as atividades de prevenção e salvamento aquático durante as 

operações, muitas delas já parte do senso comum vigente na corporação, outras 

surpreendentes, porém nenhuma tão reveladora quanto a comprovação de que, como em 

muitas outras áreas do serviço público brasileiro, existe uma falha muito grande no registro 

e análise dos dados gerados pelas ocorrências de incidentes durante o banho de mar, a 

qual prejudica o diagnóstico epidemiológico do fenômeno e que já havia sido detectada 

pelo Congresso Mundial sobre Afogamento e pela Organização Mundial de Saúde, em 

seus últimos relatórios sobre o caso em questão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Afogamento; afogamento-óbito; salvamento aquático; avaliação de 

resultados; controle de qualidade; guarda-vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

O principal objetivo do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná durante o 

período da Operação Verão, quando atua integrado a outros órgãos da administração 

pública, é preservar a vida do banhista, atuando preventivamente na orientação dos 

moradores e turistas, procurando evitar que estes se exponham a situações de risco nos 

banhos de mar.  No entanto, nem sempre isso é possível, por vezes alguns banhistas, por 

fatores diversos, colocam-se em situações de risco, em que se faz necessária a 

intervenção de profissionais treinados e capacitados a retirar essas pessoas incólumes das 

águas do mar. 

Tendo em vista o grau de especialização exigido para a atividade de proteção 

Balneária, a qual, no Estado do Paraná, é planejada e executada pelo Corpo de 

Bombeiros, existem recursos humanos devidamente especializados e formados na 

qualidade de Guarda-Vidas que, oriundos de todas as regiões do estado, são convocados 

e escalados para compor o efetivo operacional anual da Operação Verão no litoral 

paranaense. 

Constitui um desafio para a corporação, manter os padrões operacionais e  

preventivos durante a Operação Verão, especificamente nos balneários do litoral 

paranaense, e o que mais preocupa é a falta de indicadores padrões que permitam balizar 

o controle, o planejamento e a execução dos serviços de guarda-vidas. 

Desta forma, a organização Corpo de Bombeiros deve estar preparada para fazer 

frente a esse desafio, oferecendo um serviço cada vez mais qualificado, através da 

especialização e treinamento de seus guarda-vidas, profissionais voltados à prevenção de 

ocorrências de incidentes no mar, seja através de ações de orientação, em que o guarda-

vidas evita que o banhista se coloque na situação de risco, seja através de ações efetivas 

de salvamento, em que o banhista, já em situação de risco, necessita de auxílio para voltar 

à praia em segurança. 

Vários têm sido os trabalhos voltados a descrever as atividades de guarda-vidas ou 

as estruturas administrativas destinadas a controlar os serviços de prevenção e 

salvamento aquático nas praias do Paraná durante uma Operação Verão. Nesse sentido, e 

pensando em completar o ciclo necessário ao bom entendimento desse processo, é que 

esse trabalho se propõe a analisar os dados das Operações Verão, desenvolvidas pelo 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná no período de 1997/1998 a 2004/2005, 

bem como analisar alguns dados sobre as condições meteorológicas nos períodos de 

estudo, além de dados demográficos, visando entender de que forma esses fatores 



 

poderiam influenciar nos resultados obtidos e como um fator influencia o outro, procurando 

determinar o que poderia ser feito para implementar esses mesmos serviços, com o 

objetivo de atender melhor o cliente do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná  

nas situações de risco proporcionadas pelos banhos de mar. 

Para que seja possível compreender a necessidade da avaliação de resultados, 

voltada ao controle de qualidade na condução de uma atividade, é que no capítulo 2 deste 

trabalho foi desenvolvida a fundamentação teórica da qualidade na prestação de serviços, 

além de expor os princípios básicos de percepção da qualidade nesses serviços. Na 

seqüência discorreu-se, nesse mesmo capítulo, sobre alguns fundamentos relacionados ao 

aperfeiçoamento contínuo dos serviços e da importância da contextualização de resultados 

obtidos no sentido de melhorar o planejamento de qualquer atividade. 

No capítulo 3, será apresentada uma seqüência histórica dos serviços de guarda-

vidas ao redor do mundo, como ele iniciou e como ele chegou e se instalou no Brasil e no 

Paraná, além de fazer uma explanação de como esse serviço funciona no Paraná e qual o 

seu embasamento constitucional e legal. 

O capítulo 4 será destinado a descrever os fatores envolvidos com os incidentes 

durante o banho de mar, fazendo um breve apanhado sobre os conceitos relacionados ao 

afogamento e quais as conclusões a que se chegou no último Congresso Mundial de 

Afogamento, realizado em Amsterdã, Holanda. Além disso, foi feita uma rápida 

caracterização da área de estudo, ou seja, do ambiente onde se desenvolve a Operação 

Verão anualmente no litoral do Estado do Paraná. 

Nesse mesmo capítulo, serão apresentados os dados colhidos e tabulados, 

relacionados às ocorrências de incidentes durante o banho de mar, bem como dados 

relativos ao clima e o fluxo de turistas ao litoral, durante o período de verão. 

No capítulo 5, será feita uma análise dos dados apresentados no capítulo anterior, 

bem como procuraremos determinar relações com  os fatores envolvidos com os episódios 

de afogamento e de que forma eles podem influenciar no aumento ou diminuição dos 

índices de incidentes. Nesse sentido, a intenção do trabalho é fazer uma abordagem 

contextual dos resultados apresentados nos relatórios finais das Operações Verão das 

temporadas de 1997/1998 a 2004/2005, para que possamos melhor compreender o 

comportamento desses índices e como eles podem ser entendidos no momento de 

determinar se os serviços foram, ou estão sendo, prestados com qualidade ou não. 

No último capítulo deste trabalho monográfico, o leitor será levado às conclusões 

que o autor chegou da análise dos fatores relacionados aos incidentes ocorridos durante o 

banho de mar, de como os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 



 

do Paraná, através de seus GV, podem ser influenciados por esses índices e de que forma 

o inverso também pode ocorrer. Também nesse capítulo, o leitor poderá acompanhar 

algumas sugestões que o autor faz para a melhoria e manutenção da qualidade dos 

serviços prestados e, além disso, de formas de controle para que, no futuro, através dos 

dados obtidos por esse controle, o planejamento da Operação Verão possa ser feito de 

forma mais científica, deixando um pouco de lado o empirismo que, infelizmente, ainda é 

utilizado. 

Após vários anos prestando serviços em Operações Verão, envolvido diretamente 

na execução da atividade, e conhecendo como esse serviço se desenvolve, é que o autor 

se propõe humildemente a utilizar sua experiência no desafio de tentar contribuir para a 

melhoria da qualidade dos serviços de salvamento aquático no Estado do Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 CONTROLE DE QUALIDADE EM SERVIÇOS 
 

Como em qualquer campo da atividade humana, a qualidade na prestação de 

serviços é imprescindível para que uma empresa ou organização pública torne-se perene e 

necessária para a sociedade à qual presta seus serviços, e isto só vai ocorrer a partir do 

momento em que essa organização passar a encarar o seu cliente como o fim em si 

mesmo, procurando se desvencilhar de conceitos arcaicos de que o serviço público dita o 

que é bom para o cidadão, como se fosse possível ser o dono de uma verdade que está 

presente apenas na percepção daquele que recebe o serviço. 

Dentro deste cenário, em que se desenvolveu a pesquisa, é imprescindível que 

exista um controle das ações executadas pelos guarda-vidas, com a finalidade de se 

avaliar o desempenho e os resultados obtidos, para que, de posse desses dados, se 

identifique as variáveis que possam estar atuando uma sobre as outras e alterando os 

indicadores de desempenho e aí então poder definir e nortear o rumo das atividades ou 

ainda melhorar o planejamento da operação seguinte, visando com tudo isso o avanço da 

qualidade dos serviços de prevenção e salvamento aquático prestados pelos guarda-vidas, 

além da melhoria da percepção que os clientes diretos ou indiretos têm desses serviços. 

Segundo OAKLAND (1994, p. 38) “controle é o processo pelo qual são fornecidos 

informações ou feedback para manter todas as funções nas suas respectivas trilhas.” 

Ainda, segundo esse autor, é o total das atividades que aumenta a probabilidade de os 

resultados planejados serem obtidos. Esses mecanismos de controle podem ser 

classificados em três categorias, dependendo de sua posição no processo gerencial – 

antes do fato, durante a operação e depois do fato – sendo todas essas categorias 

importantes para a condução das atividades de guarda-vidas, já que a avaliação da 

qualidade de como os serviços estão sendo prestados deve ocorrer há todo momento, até 

para que possa haver correções de curso durante o processo e não apenas ao final, 

quando talvez poderá ser tarde demais, pois devemos nos lembrar que o serviço de 

prevenção e salvamento aquático, prestado pelo guarda-vidas, visa a preservação da vida 

humana, um bem extremamente valioso e que de forma alguma pode ser recuperado ou 

ressarcido no caso de ser negligenciada a sua integridade. 

 Como vimos, o serviço de guarda-vidas, semelhante a qualquer outro processo, 

deve ser controlado, para que possamos ter noção de como está se desenvolvendo, em 

que ponto deve ser melhorado e o que pode ser feito para incrementá-lo.  Sendo assim, 

OAKLAND (1994, p. 23) define processo como sendo a “transformação de um conjunto de 

inputs – que podem incluir ações, métodos e operações – em outputs que satisfazem as 



 

necessidades e expectativas dos clientes na forma de produtos, informações, serviços ou – 

de modo geral – resultados.” 

Desta forma podemos determinar que todas as ações realizadas pela organização, 

desde o planejamento e alocação de equipamentos, até o treinamento e a disponibilização 

de pessoal para a atividade de prevenção e salvamento aquático, é um processo que 

pode, dependendo da forma como for gerenciado, levar ao sucesso ou ao fracasso da 

operação que se pretende efetivar. 

 

2.1 CONCEITOS DE QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

A preocupação com a qualidade não é recente, remonta ao pós-guerra, no entanto 

sua adoção em organizações públicas no Brasil é bem mais recente, tendo inclusive 

exemplos de tentativas de implementação na própria Polícia Militar do Estado do Paraná, 

como no caso da tentativa de instalar o programa dos 5 S’s no 4º Batalhão de Polícia 

Militar, em Maringá. 

No Corpo de Bombeiros nunca houve uma tentativa formal de se adotar um 

programa de qualidade total, no entanto, informalmente, a própria instituição procura filtrar 

as boas ações para melhorar a qualidade de seus serviços, pois, como sabemos, a Polícia 

Militar como um todo é uma organização eminentemente prestadora de serviços, não 

sendo diferente no caso do Corpo de Bombeiros, um dos Grandes Comandos da Polícia 

Militar do Paraná, no que concerne aos serviços prestados durante as Operações Verão, 

alvo desse trabalho. 

RATHMEL (apud LAS CASAS, 2004, p. 16), definiu serviços como sendo “ações, 

atos, desempenho” e aí foi ainda mais longe, afirmando que “serviço com qualidade é 

aquele que tem a capacidade de proporcionar satisfação”. MOLLER (1999, p. 43) 

descreveu qualidade do serviço como o “grau até o qual um serviço satisfaz as exigências, 

os desejos e as expectativas do seu recebedor”. Desta forma podemos dizer que se os 

serviços superarem ou igualarem as expectativas do cliente haverá satisfação, portanto 

poderemos dizer que houve qualidade. Sendo assim, pode-se dizer que a empresa que 

supera as expectativas de seus clientes atingiu excelência em serviços. Qualidade pode 

então ser definida como o “atendimento das exigências do cliente” (OAKLAND, 1994, p. 

15). Já para LAS CASAS (2004, p. 150), qualidade é o “total dos aspectos ou 

características de um produto ou serviço que têm a capacidade de satisfazer as 

necessidades, declaradas ou implícitas”, do cliente. 



 

Como podemos ver, a qualidade na prestação de serviços depende muito de como 

o cliente percebe esse serviço e isso estará intimamente ligado ao desempenho da 

organização como um todo, tudo deve funcionar como um relógio, as pessoas 

responsáveis pela execução da atividade, em qualquer nível, devem acreditar no que estão 

fazendo e não apenas fazer porque estão ali para garantir o sustento de suas casas e 

famílias ou por que foram determinadas a fazer aquilo por uma autoridade inquestionável. 

O sucesso de uma missão está no comprometimento de todos e no grau de confiança e 

credibilidade que os clientes internos, que vêm a ser os próprios funcionários, têm em sua 

organização. 

Nesse sentido, toda organização deve ter sua estrutura calcada em um programa 

que inclua sua filosofia de orientação, valores e crenças centrais e um objetivo, todos 

esses ingredientes serão combinados em uma missão que forneça clara descrição de 

como serão as coisas quando ela for realizada (OAKLAND, 1994). 

A filosofia de orientação impulsiona a organização e é formulada pelos líderes 

através de seus pensamentos e ações. Ela deve refletir a visão da organização, ao invés 

da visão de um único líder, e evoluir com o tempo, embora as organizações devam manter 

os elementos centrais. Valores e crenças centrais representam os princípios básicos da 

organização, o que é importante no seu campo de atuação, sua conduta, sua 

responsabilidade social e sua resposta às mudanças no ambiente. O objetivo da 

organização deve ser um desenvolvimento dos valores e crenças centrais e mostrar de 

modo claro e rápido como a organização deve realizar o seu papel. Tudo isso redundará 

na missão, que nada mais é do que traduzir a abstração da filosofia em metas tangíveis, 

que façam avançar a organização para um desempenho ótimo, não sendo limitada pelas 

restrições estratégicas, devendo ser proativa e não reativa (OAKLAND, 1994). 

Para que se possam alcançar padrões de qualidade total deve se considerar toda a 

organização e não apenas partes dela, todo detalhe é importante. Se um banhista for 

tratado de um determinado modo em um balneário e outro for tratado de outro modo em 

outro balneário, teremos duas visões totalmente diferentes da mesma organização, não 

sabendo qual estará traduzindo a verdade sobre a instituição. Nesse campo, a maioria das 

grandes empresas multinacionais utiliza padrões rígidos de controle das ações e do 

comportamento de seus funcionários, orientando-os desde como deve ser sua abordagem 

ao cliente até como será sua apresentação e asseio pessoal. Veja o exemplo da C&A, uma 

grande loja de departamentos, todos os funcionários sabem claramente definir o objetivo 

da empresa, ou seja, vender itens de vestuário em geral de qualidade a um preço 

acessível, agora será que os nossos guarda-vidas entendem a profundidade da sua 



 

atividade? Se não entendem, a falha pode estar na formação, na reciclagem ou 

simplesmente na doutrina de trabalho. 

Isso está muito ligado ao fato de que serviço é uma atividade predominantemente 

intangível1, em que o sucesso está relacionado ao nível de padronização das técnicas e 

habilidades dos funcionários, até para que essa organização tenha uma imagem coerente, 

tendo em vista que o ser humano é muito instável, sendo assim de nada adianta bons 

equipamentos sem bons operadores (LAS CASAS, 2004). 

Um grande exemplo de busca da qualidade na prestação de serviços é dado pela 

Disney Incorporation que desenvolveu uma filosofia que engloba alguns princípios 

fundamentais, entre eles, cortesia, eficiência e segurança. Segundo a filosofia Disney, o 

sucesso do show depende desses princípios citados, além de incentivar e buscar saber o 

que o cliente e o funcionário têm a dizer, dando liberdade para que os funcionários 

decidam até determinado ponto (LAS CASAS, 2004). 

Como é fácil perceber, a atividade de prevenção e salvamento aquático prestada 

pelo Corpo de Bombeiros, através de seus guarda-vidas, é essencialmente intangível, isto 

é, depende quase que exclusivamente do treinamento e da qualidade do operador em 

desenvolver sua atividade. Além disso, ele deve estar ciente de que não só a organização 

depende dele, mas ele também depende da organização. É uma relação simbiótica, em 

que não deve haver vencedores ou perdedores, pois ambos devem trabalhar em prol da 

comunidade para a qual estão prestando seus serviços, no caso os seus próprios clientes. 

Caso contrário, a organização passará a ser questionada pelos seus métodos ou 

resultados, mesmo que esses, muitas vezes, sejam aceitáveis, pois padece de sufrágio 

público, justamente por não serem esses métodos de conhecimento do cliente, o qual não 

se sente parte do sistema. 

Nessa mesma seara, um dos grandes problemas enfrentados pelas organizações é 

o de tentar implementar mudanças em sua cultura organizacional ou operacional de forma 

impositiva, sem convencer o seu público interno da importância das mudanças a serem 

adotadas, boicotes podem ocorrer e, por melhores que sejam as intenções das mudanças, 

estas não surtirão efeito se não contarem com a participação de toda a organização. Esse 

é um dos motivos pelo qual uma empresa ou organização, pública ou privada, deve 

priorizar, também, o marketing interno, de forma a transformar o funcionário em uma 

espécie de cliente interno (LAS CASAS, 2004). 

                                            
1 A intangibilidade de um produto ou serviço está ligada ao conhecimento ou tecnologia empregado na 
produção ou desenvolvimento desse produto ou serviço. 



 

Qualidade na prestação de serviços deve ser encarada não só como obrigação de 

uma organização, mas também como uma necessidade, sendo um dos componentes que 

não podem, de forma alguma, ser negligenciado, pois, acima de tudo, a qualidade dos 

serviços está intimamente ligada a uma estratégia de sobrevivência e expansão. 

 

2.1.1 Os princípios da percepção da qualidade 

 

Um ponto importante que deve ser observado pela administração, em relação à 

questão da qualidade em prestação de serviços, é que esta mesma qualidade obedece a 

alguns princípios, que podem, dependendo da situação, alterar a visão que o cliente vai ter 

da empresa, organização ou mesmo do agente que lhe prestará um serviço. Esses 

princípios, segundo LAS CASAS (2004), podem ser divididos em 3 enfoques: 

a. Princípio da similaridade: o cliente tende a perceber os semelhantes como 

sendo do mesmo grupo, ou seja, nada mais óbvio para um serviço em que todos os 

indivíduos são reconhecidos pela sua impessoalidade e uniformidade. Se um cidadão for 

atendido por um integrante do serviço de prevenção e salvamento aquático de uma 

determinada forma, tenderá a imaginar que todos os outros indivíduos vão atendê-lo da 

mesma forma, seja de maneira positiva ou negativa, em qualquer lugar ou balneário; 

b. Princípio da proximidade: o cliente tende a perceber aqueles que estão 

próximos como sendo do mesmo grupo, muito parecido com o primeiro princípio, no 

entanto com um alcance reduzido. O cliente do serviço tenderá a considerar os indivíduos 

que estão próximos, como por exemplo, aqueles que prestam serviços no mesmo posto de 

guarda-vidas ou região, como tendo o mesmo tipo de comportamento. Esse princípio tem 

uma abrangência menos prejudicial do que o do princípio da similaridade, pois nesse caso 

o cliente tende a imaginar que apenas os indivíduos de um grupo local têm um 

determinado comportamento, no caso de imaginarmos uma visão negativa dos serviços, 

sendo que, no segundo caso, a visão negativa atingirá toda a organização, indistintamente; 

c. Princípio da continuidade: quando uma organização preza pelo bom conceito 

de sua atividade, procurando prestar serviços de qualidade cada vez melhor, de forma 

padronizada e organizada, associando sua imagem a um símbolo, frase ou nome, tenderá 

a sempre ter credibilidade por parte do cliente. Temos grandes exemplos no mundo 

corporativo, no entanto, para ficarmos em apenas um do mundo do serviço público, 

poderíamos citar o caso do SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e 

Emergências) que procurou controlar e padronizar a qualidade do seu serviço e hoje é 

reconhecido como serviço público de qualidade pela comunidade paranaense. 



 

É importante para toda organização que pretende prestar serviços de qualidade, ter 

em mente esses princípios, procurando conscientizar seu material humano de como, 

através desse enfoque, eles podem contribuir ou não para a imagem de sua organização 

e, por conseguinte, da imagem deles mesmos, pois uma organização que presta serviço 

com qualidade tende a ser vista com melhores olhos, tanto por parte do poder público, 

como por parte da comunidade a que está servindo. 

 

2.2 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Agora que o leitor já está ambientado com os conceitos de qualidade na prestação 

de serviços e já consegue ter uma noção de como ele tende a ser percebido pelo cliente, 

chegamos a um momento do trabalho em que podemos falar da importância da avaliação 

de resultados para o entendimento de como um serviço tem sido prestado e de que forma 

ele pode ser melhorado ou trabalhado para dar uma melhor resposta ao cliente que está 

sendo atendido. 

 

2.2.1 O aperfeiçoamento contínuo 

 

Não poderia deixar de, antes de falar da contextualização dos resultados obtidos e 

sua importância para o controle da qualidade dos serviços, discorrer sobre a importância 

do aperfeiçoamento contínuo para o mesmo controle de qualidade. O aperfeiçoamento 

contínuo é uma ferramenta necessária e de uso obrigatório para qualquer organização que 

pretende prestar serviços de qualidade no mundo de hoje. 

Muitas filosofias de procura da perfeição nasceram no Japão pós-guerra e foram 

campos férteis para a propagação de conceitos de qualidade e avaliação de desempenho 

naquele período (ROBLES JR., 2003), uma dessas filosofias era conhecida por kaizen, 

termo japonês que significa aprimoramento, e que é o guarda-chuva que abriga  todas as 

técnicas administrativas japonesas largamente aplicadas nas tecnologias avançadas de 

produção (IMAI apud ROBLES JR., 2003, p. 17). A grande ênfase do kaizen é no 

processo, em contraste com as mensurações tradicionais que ressaltam os resultados, 

independentemente de avaliação se houve ou não aprimoramentos no processo (ROBLES 

JR., 2003), o que é de extrema importância, já que de nada adiantariam resultados 

aparentemente positivos, porém conseguidos de forma maquiada, sem a devida 

preocupação com o processo. 



 

Poderíamos citar aqui, como exemplo, uma situação em que, ao final de uma 

temporada de verão, ao fazermos a análise dos resultados, concluíssemos que nossos 

homens teriam trabalhado em demasia, feito um número elevadíssimo de salvamentos, 

com um número baixo de óbitos e que considerássemos esse resultado altamente positivo. 

Estaríamos incorrendo em um erro gravíssimo se não levássemos em consideração qual 

teria sido o motivo de tantos salvamentos, será que nossos guarda-vidas teriam realmente 

evitado esses salvamentos ou teriam deixado que acontecessem para parecerem, frente 

às pessoas que freqüentavam seu posto, heróis? É nesse sentido que todo o processo 

deve ser avaliado e não apenas os resultados finais. A imagem pode parecer distorcida a 

quem tem visão curta. 

Outra filosofia, muito utilizada pelo mundo corporativo na busca do aperfeiçoamento 

contínuo e da melhoria do desempenho, é o benchmarking, que pode ser definido como 

sendo “o processo contínuo de medição de produtos, serviços e práticas em relação aos 

mais fortes concorrentes ou às empresas reconhecidas como líderes em suas indústrias” 

(KEARNS apud CAMP, 1998, p. 10). 

É definido como sendo um processo contínuo porque não pode ser negligenciado 

em nenhuma etapa, pois as práticas mudam constantemente e devem ser monitoradas 

para garantir a descoberta das melhores. Benchmarking, segundo CAMP (1998, p. 10), é 

“a busca das melhores práticas na indústria que conduzem ao desempenho superior”. 

Nesse campo os japoneses usam o termo dantotsu, originário de sua própria língua e que 

significa lutar para ser sempre o melhor dos melhores, como símbolo de uma espécie de 

doutrina de planejamento estratégico na condução de suas empresas, talvez isso explique 

o porque de tantas práticas de sucesso ter origem naquele país asiático (CAMP, 1998). 

A utilização do benchmarking como filosofia de planejamento estratégico do serviço 

de prevenção e salvamento aquático já tem sido, nos últimos tempos, utilizada no Corpo 

de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, embora não de maneira consciente, através da 

participação de equipes representativas em competições, nacionais e internacionais, de 

salvamento aquático, bem como em congressos, que ocorrem em paralelamente à essas 

competições, quando essas equipes procuram absorver novos conhecimentos e técnicas 

apresentadas. No entanto não devemos parar por aí, pois cada vez mais as tecnologias, 

de salvamento e prevenção de incidentes durante o banho de mar ou em outro meio 

líquido, estão avançando, inclusive com padronizações na utilização de termos técnicos 

ligados ao assunto e técnicas de atendimento do afogado. 

Segundo ROBLES JR. (2003), uma ferramenta do mundo corporativo muito útil no 

aperfeiçoamento contínuo é o Ciclo de Deming, conhecido também como Ciclo PDCA, 



 

criado por Edward W. Deming2, que consiste em um método de avaliação contínua do 

progresso de uma operação ou de um processo, no qual cada letra do ciclo tem um 

significado, Planejar (Plan), Executar (Do), Verificar (Check) e Agir (Action), devendo ser 

aplicado para todas as atividades que demandam qualidade. A aplicação do método deve 

ser contínua, por isso recebe o apropriado nome de ciclo, servindo como base para 

tomada de decisões por parte do administrador ou do gerente responsável pela 

organização que o utiliza. 

Nessa mesma linha, OAKLAND (1994) comenta, em seu trabalho, que toda ação 

desenvolvida por uma organização deve ser padronizada e que todos os que fazem parte 

do sistema devem seguir os padrões definidos para a execução da atividade, diz ainda que 

todas as ações devem ser registradas e revisadas para servirem de base para um 

planejamento futuro, visando corrigir qualquer erro que possa estar implícito na atividade e 

que venha a ser detectado durante a análise dos resultados. 

QUADRO 1 – CICLO CORRETIVO DE OAKLAND 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Adaptado de OAKLAND (1994, p. 111) 

 

Nesse mister, nada mais atual do que o ensinamento de SUN TZU (séc. IV a.C.): 

 

 

 

Então, como o leitor já dever ter observado, a qualidade na prestação de serviços 

passa pelo aperfeiçoamento contínuo e pelo autoconhecimento, tanto do indivíduo quanto 

da organização como um todo, na busca do desempenho ótimo e da satisfação do cliente, 

                                            
2 Edward W. Deming (1900-1993), nasceu em Iowa, EUA, formou-se em Engenharia Eletrônica na 
Universidade de Wyoming e doutorou-se em Matemática Aplicada à Física em Yale. Responsável pela 
reestruturação da indústria japonesa do pós-guerra, Deming foi o criador de vários conceitos sobre a 
necessidade da aplicação da qualidade total na produção e na prestação de serviços. 

se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem 
batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá 
também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá todas
as batalhas. 
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Faça o que está escrito 
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Revise o que fez 

Revise o que vai fazer 

Ciclo corretivo 



 

interno e externo, que, no final das contas, é o que realmente tem valor e legitima as ações 

e a existência da instituição. 

 

2.2.2 A contextualização dos resultados obtidos 

 

Nos Estados Unidos, de um modo geral, os indicadores de desempenho costumam 

ser expressos de forma isolada, sem dados contextuais. Explicações que acompanhem os 

números são encaradas como desculpas. Contrastando com esse fato, num estudo sobre 

as práticas de gerenciamento de informação das empresas japonesas, verificou-se que os 

números eram sempre apresentados num contexto apropriado (MATARAZZO & PRUSAK 

apud MCGEE & PRUSAK, 1994, p. 192-193). 

A importância da informação contextual é também uma função da complexidade e 

da volatilidade ambiental. Num ambiente estável, os gerentes desenvolverão um contexto 

comum na medida em que aprendem e se adaptam ao ambiente estável, pois não há a 

necessidade de que os dados sejam comparados para que se tenha o entendimento do 

comportamento daquele ambiente. Num ambiente volátil e complexo, como é o caso do 

ambiente em que se passa a Operação Verão, em que o número de variáveis é grande e a 

complexidade delas é maior ainda, poderá não ser possível desenvolver esse contexto 

comum com rapidez suficiente sem um esforço consciente e sistemático. Portanto, torna-

se necessário apresentar os indicadores dentro de um contexto apropriado e explícito, de 

forma a possibilitar sua interpretação coerente. 

Esse princípio leva a duas características-chave dos sistemas de avaliação que 

estão surgindo hoje em dia. Primeiro, os indicadores baseiam-se, cada vez mais, em 

dados de fontes externas. No caso do mundo corporativo, esses dados provêm dos 

institutos de pesquisa e de organizações voltadas a analisar o mundo econômico, no caso 

de organizações, como o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, esses dados 

podem vir de pesquisas de campo, onde o cliente, tanto interno como externo, devem ser 

ouvidos para expor a percepção da entidade e dos serviços prestados. 

Segundo, os indicadores estão cada vez mais sendo apresentados em termos 

comparativos. Estatísticas sobre a participação de mercado constituem o exemplo clássico 

de estatística comparativa. Alterações absolutas na participação de mercado são de difícil 

interpretação até que sejam reformuladas (MCGEE & PRUSAK, 1994). Nesse sentido é 

que um dos objetivos desse trabalho é analisar os dados das Operações Verão do Corpo 

de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, no período proposto, contextualizando-os e 



 

procurando demonstrar que apenas dessa maneira a atividade poderá ser bem 

compreendida e planejada. 

MCGEE & PRUSAK (1994), quando expõem sua abordagem da gestão estratégica 

da informação, afirmam que o segredo está na ênfase equilibrada entre indicadores, 

processos e infra-estrutura, sugerindo que a busca pela avaliação perfeita é desnecessária 

e possivelmente contraproducente. A gestão é uma tarefa intelectual, multidimensional e 

complexa (talvez mais do que geralmente os acadêmicos e consultores, que podem se dar 

ao luxo de aplaudir e criticar de fora, percebam). Os processos de avaliação de 

desempenho deveriam simplificar a tarefa e não complicá-la. Com isso, deixam bem claro 

que, em ambientes complexos, o que realmente interessa são indicadores que possam 

servir para a manutenção ou para a alteração dos caminhos a serem tomados pela 

administração, sem necessariamente terem a precisão de um demonstrativo econômico-

financeiro. 

A tomada de decisões por quem gerencia uma organização prestadora de serviços, 

principalmente no caso da organização, alvo do estudo, em que se está objetivando a 

preservação de vidas, deve respeitar sempre o princípio da oportunidade, ou seja, aquele 

momento em que ainda é possível implementar mudanças que vão oportunizar o bem-

estar do cidadão, sem ter sido motivada por uma crise. Para isso é preciso que o 

administrador esteja sempre sendo alimentado com indicadores contextualizados, que o 

permitam tomar decisões acertadas e dentro do tempo apropriado, sob pena de se ter todo 

um trabalho prejudicado pelo atraso na reformulação de uma estratégia ou de um 

planejamento. 

Nesse mesmo caminho, OAKLAND (1994, p. 112) afirma que “na operação de 

qualquer processo uma orientação útil é ter: nenhum processo sem coleta de dados, 

nenhuma coleta de dados sem análise, nenhuma análise sem decisões, nenhuma decisão 

sem ações, que podem incluir não fazer nada”. 

E é precisamente este ponto que pretendíamos abordar, ou seja, é importantíssimo, 

para qualquer organização, que toda atividade, qualquer que seja ela, desde o treinamento 

e instrução até a execução da atividade-fim, seja mensurada, registrada em detalhes e, 

após ser analisada criteriosamente, sejam os processos avaliados e, se necessário, 

modificados. Tudo isso com a finalidade de atender melhor o cliente e implementar os 

procedimentos, melhorando a qualidade do serviço prestado e atingindo a excelência em 

todas as áreas da atividade realizada. 

 

 



 

3 A ATIVIDADE DE PREVENÇÃO E SALVAMENTO AQUÁTICO 

 

A atividade de prevenção e salvamento aquático no Paraná, em especial durante o 

período da Operação Verão no litoral do Estado, é desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros 

da Polícia Militar, através dos serviços prestados pelos guarda-vidas nas praias 

paranaenses, visando a manutenção da integridade física dos cidadãos que estejam 

desfrutando de banhos de mar em nossos balneários. 

Essa atividade está, implicitamente, prevista na Constituição da República 

Federativa do Brasil, em seu artigo 144, in verbis: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e 

do patrimônio, através dos seguintes órgãos. 

... 

V – polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

... 

§9º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem 

pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil. 

 

Ainda nesse sentido, a Constituição do Estado do Paraná deu o mesmo 

entendimento e complementou, postulando nos artigos 46 e 48 o seguinte: 

 

Art. 46. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, pelos seguintes órgãos: 

... 

II – Polícia Militar; 

... 

Parágrafo único: o Corpo de Bombeiros é órgão integrante da Polícia Militar. 

... 

Art. 48. À Polícia Militar, força estadual, instituição permanente e regular, organizada 

com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a polícia ostensiva, a 

preservação da ordem pública, a execução das atividades de defesa civil, 

prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos, o 



 

policiamento de trânsito urbano e rodoviário, o policiamento ferroviário, de florestas 

e de mananciais, além de outras formas e funções definidas em lei. 

 

Tais dispositivos, nos referidos diplomas legais, imbuem a Polícia Militar, através do 

Corpo de Bombeiros, um dos seus Grandes Comandos, das atividades de prevenção e 

salvamento aquático, além de outras atividades inerentes à organização, durante o período 

de uma Operação Verão, não apenas como um fim em si mesmo, mas também para que a 

ordem pública seja preservada, através da manutenção da tranqüilidade e salubridade 

pública, missão-fim do Corpo de Bombeiros. 

Segundo VALLA (2004, p. 3), operação Policial Militar ou Bombeiro Militar vem a ser 

“a conjugação de ações, executadas por uma tropa ou suas frações constituídas, que 

exige planejamento específico e alto grau de coordenação e controle. Pode alcançar 

caráter, estratégico, tático, operacional, administrativo ou de instrução, desenvolvida por 

comandos, unidades, grupos, subunidades, seções ou outras frações isoladas ou em 

conjunto. Por meio de forças tarefas são executadas ações conjugadas, de fração policial-

militar ou bombeiro-militar, combinadas com outras forças policiais ou militares, para o 

cumprimento de missões específicas, podendo contar, ainda, com a participação eventual 

de órgãos de apoio da Corporação ou de órgãos integrantes do sistema da defesa social”. 

Dessa forma o Corpo de Bombeiros atua, integrado a outras unidades da Polícia 

Militar e órgãos estaduais, na execução de suas atividades durante o período de verão nos 

balneários do litoral do Paraná. 

As atividades de prevenção e salvamento aquático, foco principal deste trabalho 

monográfico, são desenvolvidas diariamente pelo Corpo de Bombeiros, durante a 

Operação Verão, através da alocação de pessoal em postos de observação nos principais 

pontos da orla marítima do litoral do Estado, bem como em pontos específicos de praias 

em águas abrigadas nas baías de Paranaguá, Antonina e Guaratuba, além da Ilha do Mel. 

Nesses posto de observação os guarda-vidas permanecem, diariamente, no período 

compreendido entre as oito horas da manhã e as oito horas da noite, durante o período do 

horário de verão3, e das oito horas da manhã às sete horas da noite, fora do horário de 

verão. 

Segundo a experiência tem-nos mostrado, a partir desses pontos da orla, os 

guarda-vidas cobrem, em média, uma área de aproximadamente cem a duzentos metros 

para cada lado de seu posto, policiando e observando o comportamento e as atividades 
                                            
3 Horário de verão: alteração de horário instituída por decreto do poder executivo federal durante um 
determinado período, normalmente compreendido entre os meses de outubro e fevereiro, em que o horário é 
adiantado em uma hora nos estados do sul, sudeste, centro-oeste e alguns estados do nordeste do Brasil. 



 

dos veranistas, desta forma executam atividades de prevenção, utilizando-se de 

equipamentos, tais como cadeirões móveis de observação, placas, para sinalizar pontos 

de risco para o banho de mar, e apitos, para avisar banhistas incautos dos riscos que 

estão correndo quando adentram as águas do mar em determinados locais.  

Realizam, também, atividades de salvamento, quando, por razões diversas, esses 

mesmos banhistas já estão em uma situação em que não podem ou não conseguem mais 

voltar, por si só, para a segurança da praia, utilizando-se, para tal, de técnicas 

implementadas durante treinamento de especialização recebido nos cursos de formação 

de guarda-vidas e reiterados nas reciclagens anuais, pré-operação verão, além de 

equipamentos específicos da atividade de salvamento aquático, tais como o cinto de 

salvamento aquático e a nadadeira. 

 

3.1 A HISTÓRIA DO SALVAMENTO AQUÁTICO NO MUNDO 

 

A história4 do salvamento aquático é relativamente jovem, quando o encaramos de 

forma organizacional. O salvamento de marinheiros náufragos (salvatagem) parece ter 

ocorrido e desencadeado as primeiras organizações de salvamento aquático.  

A Associação de Salvamento Aquático Chinkiang (Chinkiang Association for the 

Saving of Life), estabelecida na China em 1708, foi a primeira organização deste tipo que 

se tem conhecimento no mundo (SHANKS & COLS apud SZPILMAN, 2005a). Esta 

organização desenvolveu torres de salvamento e materiais que pudessem ser utilizados 

com este propósito.  

Nos Países Baixos, em Amsterdã, nascia em 1767 a Sociedade para Salvar as 

Pessoas que se Afogam (Maatschappij tot Redding van Drenkelingen), com o principal 

objetivo de evitar a morte por afogamentos nos numerosos canais abertos existentes na 

cidade. Esta sociedade permanece em existência até hoje e promove uma grande 

variedade de iniciativas na área de prevenção.  

Na Inglaterra, o esforço organizado para lidar com o salvamento aquático começou 

em 1774, sendo que os resgates com a utilização de barcos iniciaram-se somente em 

1824. Em 1787, a Sociedade Humanitária de Massachusetts, EUA, começou o processo 

do que viria a se tornar um movimento de salvamento aquático nos Estados Unidos e se 

tornaria o USLSS (United States Life-Saving Service).  

                                            
4 Histórico disponível na Internet, na página da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA) – 
www.sobrasa.org 



 

O USLSS era composto de uma cadeia nacional extensa de torres de salvamento 

espalhadas pelo litoral, provida de pessoal guarda-vidas pelo governo Federal, à qual 

pertence o crédito de 170 mil vidas salvas. Em 1915, esta organização se juntou ao 

Revenue Cutter Service para se tornar a Guarda Costeira Americana.  

Foi somente em 1800 que a natação, hoje conhecida como banho de mar, começou 

a emergir como uma forma extremamente popular de recreação. Foram construídos 

recantos para o lazer nas praias, em lugares como Atlantic City, e Cape May, em New 

Jersey, quando então rapidamente o problema afogamento surgiu. Foram implementados 

vários métodos de prevenção de afogamento, inclusive o uso de linhas de corda na água - 

cordas fixas nas quais os banhistas poderiam se agarrar. Quando estas estratégias de 

prevenção provaram não resultar em sucesso, a polícia foi nomeada a executar o serviço 

de guarda-vidas na Cidade de Atlantic City. Entretanto, o serviço era oneroso aos recursos 

policial e em nada se adaptava a sua responsabilidade. Foi quando um grande grupo de 

guarda-vidas foi empregado em 1892.  

Na cidade de Cape May, os esforços de reduzir o número de acidentes por 

afogamento começaram com o uso de anéis de salvamento pendurados nas casas de 

banho e o uso de dories5 nas praias, que poderiam ser usados para o salvamento. 

Em 1865, hotéis começaram a contratar pessoas para atuar em barcos que faziam o 

salvamento na sua orla. Esta estrutura foi o alicerce para organização dos serviços 

Municipais de Salvamento Aquático que continuam até os dias de hoje. 

Por volta de 1900, a Cruz Vermelha Americana e o YMCA (Associação Cristã de 

moços) iniciaram esforços conjuntos para reduzir o número de afogamentos ensinando aos 

americanos a nadar e salvar uns aos outros quando em perigo na água. Esta campanha de 

treinamento em natação e salvamento, com um enfoque em piscinas e praias interiores, 

cresceram e atingiram âmbito nacional e permanecem como um dos pilares da prevenção 

até os dias de hoje.  

Enquanto a necessidade para prevenção de afogamento e serviços de salvamento 

foi baseada na ocorrência de mortes por afogamento, as técnicas de salvamento ainda 

eram muito elementares e rudimentares, e se baseavam apenas no uso de um nadador 

para salvar outro, em um resgate tipo homem-a-homem, e freqüentemente sem 

equipamento. Os equipamentos de salvamento eram muito mais uma adaptação daquele 

que era utilizado pela USLSS para salvar os marinheiros do mar, do que materiais próprios 

para o salvamento em praias. Barcos de salvamento, semelhante aos usados pelo USLSS, 

                                            
5 Dory (inglês, substantivo) – Um tipo de barco pequeno, bote, utilizado para pesca e também para o 
salvamento. 



 

foram adaptados para uso pelos guarda-vidas que remavam para socorrer os nadadores 

em dificuldades. Eles permanecem em uso em algumas áreas dos EUA até hoje. O 

método predominante de salvamento entretanto, era o de nadar até à vítima.  

A iniciação de serviços de guarda-vidas foi sempre o resultado de perda de vidas 

para as águas - afogamento - e, ainda hoje, é este fato que impulsiona a necessidade de 

aumento dos serviços e maiores recursos para a área de salvamento. Em 1918, 13 

pessoas morreram afogadas em um único dia em San Diego, Califórnia, estimulando a 

criação de um serviço de salvamento que agora conta com 240 guarda-vidas que provêem 

resposta para emergências litorais 24 horas ao dia, durante todo ano. 

Na Austrália, o primeiro clube voluntário de salvamento foi fundado em 1906 na 

localidade de Bondi. Antes disso, as autoridades haviam proibido a natação, mas a 

desobediência civil resultou finalmente em tornar o banho permitido, criando a necessidade 

de serviços de salvamento. A organização Surf Life Saving Australia, uma das maiores 

organizações voluntárias no mundo de hoje, cresceu fora da tradição Australiana de 

guardar as praias voluntariamente. Hoje, alguns guarda-vidas são pagos, mas a maioria 

permanece como voluntários.  

Um das maiores dificuldades para os guarda-vidas às vezes era a luta exigida para 

dominar uma vítima em pânico antes do salvamento ser completado. A linha e o carretel 

(landline) foram uma solução encontrada para agilizar o salvamento e reduzir este 

problema. Um guarda-vidas preso a uma corda ligada ao carretel na areia, nadava até a 

vítima, a abordava e então ambos eram puxados rapidamente por outras pessoas na areia. 

Este método tinha a vantagem de um resgate rápido, mas havia algumas desvantagens 

também. A linha produzia um arrasto que reduzia a velocidade de aproximação à vítima, 

exigia um mínimo de 3 pessoas envolvidas no resgate, era inadequado em casos de 

salvamentos múltiplos que aconteciam simultaneamente em diferentes localizações e 

poderia enroscar vítima e guarda-vidas com a corda. Em Atlantic City, New Jersey, o uso 

da corda-carretel foi descontinuado depois que um guarda-vidas foi estrangulado pelo 

dispositivo. Não obstante, foi extensamente utilizado em outros locais durante décadas e 

ainda está em uso em algumas áreas.  

Como uma alternativa, guarda-vidas criaram um dispositivo com um bóia circular de 

salvamento na ponta e levantaram a corda à altura dos ombros reduzindo o arrasto na 

areia. O guarda-vidas nadava com uma bóia atada ao seu corpo e a linha atada à bóia, ao 

encontrar a vítima lançava-a à vítima prendendo-a à bóia, e rebocava a vítima para terra 

firme. Isto evitava o contato direto com a vítima, mas como a linha e o carretel, a bóia 

produzia significante arrasto na água.  



 

Em 1897, o Capitão Henry Sheffield, um americano com várias habilidades, títulos e 

feitos na área aquática, estava visitando Durban, África do Sul, quando projetou o primeiro 

rescue-can, chamado na época de rescue cylinder (cilindro de salvamento). Este cilindro 

foi inventado e projetado para um clube de Salvamento Aquático local. Era feito de folha 

metal, afunilado em ambas as extremidades, e utilizado da mesma forma que a bóia 

circular de salvamento, sendo puxado por uma corda até a areia. A vantagem era que se 

movia na água com muito mais suavidade e tinha menor arrasto. Uma desvantagem era 

que o metal pesado e as pontas poderiam causar danos a vítima ou ao guarda-vidas. O 

rescue-can de metal criado pelo Capitão Sheffield foi reconstruído em alumínio em 1946, 

permitindo arredondar as pontas, o que melhorou substancialmente o seu uso , mas ainda 

era pesado e apresentava-se como um risco. Então, o guarda-vidas Bob Burnside , do 

Serviço de Salvamento de Los Angeles, desenvolveu um rescue-can com melhoras 

significativas. Feito de plástico e com alças para as mãos em cada lado. Este material 

entrou em uso em 1972 nas praias e melhorou enormemente a habilidade dos guarda-

vidas para efetuar salvamentos com mais segurança, principalmente em águas abertas. A 

bóia de Burnside continua sendo utilizada até hoje, principalmente em situações onde é 

necessário para o resgate de múltiplas vítimas, desde que elas estejam conscientes e 

possam se segurar. 

Em 1935, no serviço de Salvamento de Santa Mônica, Califórnia, Pete Peterson 

percebe a necessidade de inventar um dispositivo que pudesse ser amarrado ao redor da 

vítima para maior segurança na arrebentação, e produziu o primeiro tubo de salvamento 

(rescue-tube) como um dispositivo inflável. Embora fosse vulnerável ao tempo, ficou 

bastante popular entre os serviços de guarda-vidas.  

Em 1964, o material foi aprimorado e manufaturado em borracha de espuma, com 

uma camada de borracha ao redor. Conhecido por muitos guarda-vidas veteranos como o 

"tubo de Peterson" ou somente como o "Peterson", está em uso hoje por todo mundo. O 

tubo de salvamento (rescue-tube) é uma ferramenta excelente para o salvamento de 

arrebentação, porque a vítima fica mais segura junto ao guarda-vidas em situações de mar 

grande e ondas, tendo menor risco de perdê-la. É um equipamento particularmente 

interessante em casos de vítimas com distúrbios de consciência ou inconscientes, 

entretanto é menos útil para o salvamento de múltiplas vítimas, já que seu desenho foi 

direcionado para servir a uma única vítima. De maneira interessante, se tornou um 

equipamento muito comum para salvamento em piscinas e parques aquáticos. Assim um 

dispositivo desenvolvido por um guarda-vidas para um ambiente particular veio a se tornar 

usado em todos os ambientes aquáticos ao redor do mundo.  



 

A invenção da nadadeira mudou também o rumo do salvamento aquático. Os 

guarda-vidas com nadadeiras são muito mais rápidos na aproximação das vítimas e têm o 

poder de salvar facilmente várias vítimas de uma só vez ou realizar vários salvamentos 

consecutivos, além de terem muito mais força na luta contra as correntes (correntes de 

retorno - valas e correntes laterais -valões). As nadadeiras são particularmente mais 

valiosas em áreas onde a arrebentação quebra perto da praia e onde o afogamento possa 

ocorrer longe da praia.  

Para alguns Serviços de guarda-vidas, as nadadeiras são um equipamento 

obrigatório para os salvamentos e cada guarda-vidas tem um par disponível a qualquer 

hora.  

As atividades de salvamento aquático internacional organizado datam de 1878 

quando o primeiro Congresso Mundial foi realizado em Marseille, uma cidade ao sul da 

França. Desde então tem havido diversas atividades excepcionais na área, realizadas por 

organizações nacionais. A necessidade de um fórum internacional, para troca de idéias e 

conhecimentos, foi rapidamente reconhecida a partir de então. Isto conduziu primeiramente 

ao estabelecimento da Federation Internationale de Sauvetage Aquatique (FIS) e então a 

formação da World Life Saving (WLS). Ambas organizações foram estabelecidas para 

promover o salvamento aquático em águas fechadas (rios, piscinas e outros) e abertas 

(praias) em todo mundo.  

A Federação Internacional de Salvamento Aquático (FIS) foi fundada em 1910, em 

Saint-Ouen, uma pequena cidade perto de Paris, França. As nações envolvidas na 

fundação incluíram: Bélgica, Dinamarca, França, Grã Bretanha, Luxemburgo, Suíça e 

Tunísia. Em 1994, a FIS representava mais de 30 países na área de salvamento aquático.  

A Organização Mundial de Salvamento (WLS) foi fundada em 24 de março de 1971 

em Cronulla, New South Wales, Austrália. Seu estatuto entrou em vigor em 14 de junho de 

1977 com o acordo formal entre as nações da WLS, e era composta pelos seguintes 

países: Austrália, Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, Nova Zelândia, África do Sul 

e os Estados Unidos. Em 1994, a WLS representava mais de 20 países na área de 

salvamento aquático. 

Em 24 de Fevereiro de 1993, as organizações FIS e WLS foram fundidas em um 

órgão internacional único, voltado ao salvamento aquático, conhecido como International 

Lifesaving Federation (ILS). A ILS foi constituída oficialmente por uma assembléia geral em 

Cardiff, País de Gales, Reino Unido, em 3 de Setembro de 1994. A partir de então, a ILS 

passou a ser a maior entidade mundial na área do salvamento aquático, contando com 67 



 

países filiados, inclusive o Brasil, e mais 66 países que mantêm correspondência com a 

ILS. 

 

3.2 A HISTÓRIA DO SALVAMENTO AQUÁTICO NO BRASIL 

 

O Rio de Janeiro é uma cidade moderna privilegiada por belezas naturais 

incomparáveis, nas quais se destacam suas praias, que favorecidas por clima de natureza 

tropical funcionam como a principal fonte de lazer e atração turística, determinando um 

fluxo permanente e intenso de banhistas de todo o mundo durante o ano inteiro. 

Entretanto, as belezas de seu litoral na maioria das vezes escondem que suas praias, com 

ondas e correntezas fortes, podem tornar-se potencialmente perigosas com risco de 

afogamentos. Estas características tornaram a cidade do Rio de Janeiro uma das regiões 

com maior índice desta forma de acidente no país e, ao que parece, a história6 do 

salvamento aquático no Brasil iniciou nessa cidade. 

De acordo com SZPILMAN (2005a), sensível a esta realidade, o Comodoro Wilbert 

E. Longfellow, em 1914,  fundou na cidade do Rio de Janeiro, então capital da República, o 

Serviço de Salvamento da Cruz Vermelha Americana. Nesta época, o objetivo era o de 

organizar e treinar Guarda-Vidas voluntários, que atuariam em postos de salvamento, não 

apenas no Rio de Janeiro, mas por todo país, supervisionando praias desguarnecidas. 

Sentindo a ineficiência de tal estratégia, adotou uma campanha em âmbito 

nacional, cujo slogan foi: "Toda Pessoa deve saber nadar e todo nadador deve saber 

salvar vidas", na tentativa de despertar a população para o problema da segurança nas 

praias de todo o Brasil. O Corpo Auxiliar de Salvamento (CAS) teve suas raízes no Serviço 

de Salvamento da Cruz Vermelha, criado pelo Decreto nº 1143 do Prefeito Amaro 

Cavalcante, em 10 de maio de 1917, funcionando no Dispensário da praia de Copacabana. 

Em 1939, o Dispensário de Copacabana foi transformado no Posto de Salvamento 

Ismael de Gusmão, em homenagem ao seu organizador. Naquele tempo foram 

construídas 18 torres fixas de salvamento ao longo da costa da Cidade do Rio de Janeiro. 

Um total de 120 guarda-vidas trabalhava nas praias com o auxílio de barcos motorizados, 

ambulâncias, carros para transporte e uma equipe médica equipada com o que havia de 

mais moderno em tecnologia de ressuscitação.  

                                            
6 Histórico disponível na Internet, na página da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA) – 
www.sobrasa.org 



 

A vítima resgatada era trazida à estação principal "Ismael Gusmão" onde a equipe 

médica dava continuidade aos primeiros socorros realizados na praia. Nesta época, o 

banho era restrito a algumas áreas da orla em frente às torres e a algumas horas do dia. 

O crescimento demográfico explosivo, a intensa emigração para a cidade do Rio 

de Janeiro e a melhoria das condições de vida da população a partir dos anos cinqüenta, 

provocaram um aumento do contato do homem com o mar, alertando as autoridades da 

época para a necessidade da criação de um serviço de salvamento e resgate 

especializado em acidentes aquáticos. Criou-se, então, em 1963, o Corpo Marítimo de 

Salvamento - Salvamar, subordinado à Secretaria de Segurança Pública, que iniciou suas 

atividades com um grupo pequeno de amadores recrutado entre pessoas com afinidade e 

experiência para este tipo de socorro na praia. Em 1967, foi aprovado e criado dentro da 

estrutura da Secretaria de Segurança Pública, o Centro de Instrução de Salvamento e 

Formação de Guarda-Vidas. Do total de 60 praias, apenas 27 eram guarnecidas pelo 

serviço de salvamento utilizando 40 torres e 200 salva-vidas. Nesse ano, foram realizados 

4.032 resgates na orla com apenas 17 óbitos. 

Em 1968, em razão da necessidade de um atendimento médico mais rápido e 

eficiente, foram inaugurados os primeiros Centros de Recuperação de Afogados (CRA’s), 

em número de três, localizados estrategicamente na orla do Rio de Janeiro, nas praias de 

Ramos, Copacabana e Barra da Tijuca, com a finalidade de dar assistência médica de 

urgência aos casos de afogamento. Estes CRA’s possuíam instalações médicas para 

atendimentos de emergências e funcionavam com uma equipe de Médicos e Enfermeiros 

que utilizavam ambulâncias, barcos e helicópteros para o acesso aos locais dos acidentes.  

Em 1975, por determinação da Secretaria de Segurança Pública, o Corpo Marítimo 

de Salvamento ficou vinculado ao Departamento Geral de Defesa Civil, cujo Diretor seria 

automaticamente o Comandante do Corpo de Bombeiros. Em 1984, o Governador do 

Estado do Rio de Janeiro passou a competência e atribuições do Corpo Marítimo de 

Salvamento para o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ). Em 16 de outubro 

de 1984 foi ativado o Grupamento Marítimo (GMAR), com uma base operacional em 

Botafogo e 3 subgrupamentos principais, mantendo em suas estruturas os CRA’s 

anteriormente criados, de forma a estabelecer um atendimento integrado entre o resgate 

realizado nas praias e o atendimento médico. 

Segundo os relatos da época, esta transição de gerência do serviço de salvamento 

foi um trabalho árduo e vagaroso, pois houve necessidade de treinar todo o pessoal militar 

nesta atividade altamente especializada, e o pessoal do extinto Corpo Marítimo de 

Salvamento transferiu-se quase integralmente para outra Secretaria. Alguns profissionais 



 

entretanto, permaneceram no atual GMAR com a finalidade de treinar os militares para 

esta nova função. 

Os primeiros anos foram de muito sacrifício para Instrutores e Alunos Guarda-

Vidas e o número de salvamentos e óbitos nas praias não sofreu alteração significativa. 

Com o passar dos anos o número de salvamentos cresceu e o número de óbitos reduziu 

nas praias do Rio de Janeiro, o que comprovou o acerto na decisão da mudança no 

sistema de Salvamento Aquático no Rio de Janeiro e o alto grau de profissionalização 

adquirido por seus homens.  

O Rio Grande do Sul, até o ano de 1970, possuía um serviço de salvamento 

marítimo realizado por pessoal contratado pelas respectivas Prefeituras Municipais. 

No ano de 1968, por solicitação da Prefeitura Municipal de Torres, o então Corpo 

Marítimo de Salvamento passou a ministrar conhecimentos técnicos, através de um Curso 

de Guarda-Vidas. 

A partir de 1970, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul assumiu o Serviço de 

Salvamento Marítimo, empregando para tal alguns homens dos seus quadros. 

O Estado de Santa Catarina teve seu Serviço de Salvamento organizado por 

orientação de um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Capitão da Polícia 

Militar da reserva Estevam Tork participou da organização do serviço de salvamento de 

Santos, e no ano de 1962 foi ao estado de Santa Catarina para ministrar conhecimentos de 

técnicas de atuação no mar aos membros do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. 

A história do Salvamento Marítimo no Estado de São Paulo está ligada à criação 

do Corpo de Bombeiros de Santos, em 20 de fevereiro de 1890. 

Em 14 de dezembro de 1921, José Martiniano de Carvalho, Capitão Comandante 

do Corpo de Bombeiros de Santos, propôs à Câmara Municipal de Santos, em um 

relatório, a criação de um Posto Marítimo, como transcreve a seguir: "Além do nosso 

serviço terrestre, há urgência em se estabelecer um Posto Marítimo, em local que a 

Prefeitura achar mais conveniente, a fim de se poder atender, de pronto, não só a 

incêndios a bordo de navios e no porto, como a sinistros no mar e na faixa litorânea". 

Ainda na década de vinte, foram estabelecidos postos de Salvamento na orla das 

praias de Santos, desde o José Menino até a Ponta da Praia. 

Em 1947, a antiga Força Pública do Estado de São Paulo passou a ser o Corpo 

Municipal de Bombeiros. 

Em 1949, o então Sargento Estevam Tork, com mais quatro Sargentos, foram 

designados para assumir os cinco Postos de Salvamento existentes. 



 

Em 1960, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo enviou ao Rio de Janeiro 

representantes do Serviço de Salvamento Marítimo de São Paulo, com a finalidade de 

aperfeiçoar e adquirir tecnologia de salvamento no mar. 

 

3.3 A HISTÓRIA DO SALVAMENTO AQUÁTICO NO PARANÁ 

 

O levantamento histórico da atividade de prevenção e salvamento aquático, no 

litoral do Paraná, foi baseado em documentos arquivados, em relatos informais de 

Bombeiros Militares, reformados e da reserva remunerada, bem como nos registros de 

COSTA (2004). 

 

3.3.1 Município de Matinhos 

 

As praias como balneário foram descobertas pelos curitibanos na metade da década 

de 20, na região de Matinhos. Os turistas da época eram conhecidos como “banhistas”. 

Iam à praia somente nas férias de inverno em junho e julho. 

Entre os primeiros banhistas estava Afonso Alves de Camargo, Governador do 

Estado na época, e outras ilustres pessoas, muitas delas de descendência da colônia 

alemã de Curitiba. Por volta de 1929 tinham início os preparativos para a instalação do 

balneário de Caiubá (atual Caiobá), distante 3 Km de Matinhos. 

No início do balneário não havia um serviço organizado de salva-vidas. Os 

pescadores freqüentemente eram solicitados a prestar socorro àqueles que eram levados 

mar adentro pela correnteza. Um desses pescadores era o Senhor Alexandre Leocádio 

que freqüentemente retirava de canoa e às vezes a nado os que estavam se afogando. 

Surgindo dessa forma a atividade de salva-vidas no litoral paranaense. 

Pelos idos de 1954, o então Governador do Estado, Doutor Bento Munhoz da Rocha 

Neto fez a nomeação de guarda-vidas civil, que apenas em número de seis guarneceram 

as praias de Matinhos e Caiobá. Apenas em 1960 vieram os primeiros Guarda-vidas, 

pertencentes ao Corpo de Bombeiros, que haviam feito o curso de salva-vidas no Rio de 

Janeiro. 

O encarregado de fiscalização dos trabalhos de Guarda-Vidas foi o Senhor Albano 

Muller, Juiz de Paz de Matinhos, sendo quem providenciava os meios para o bom 

andamento da atividade de Guarda-Vidas, trabalho este que não era remunerado. 

Os Postos de Guarda-Vidas acionados na época eram os de Matinhos e Caiobá, 

sendo o pessoal assim distribuído: 



 

• em Matinhos: em Agosto de 1954, o Senhor João Júlio Viana, o Senhor 

Florisvaldo da Silva, que trabalhou por seis meses, e o Senhor Alexandre Leocádio 

Santana. 

• em Caiobá: em Fevereiro de 1954, o Senhor Máximo Ricardo da Silva; o 

Senhor Cesário da Silva; o Senhor Francisco Inácio Moreira e o Senhor Orlando Ferreira. 

Em decorrência da necessidade do serviço, o Senhor Cesário da Silva foi deslocado 

para a praia mansa, em virtude do fluxo de banhistas que para ali se deslocava. Os 

Senhores Francisco Inácio Moreira e Orlando Ferreira trabalharam poucos meses e 

pediram demissão. 

O pessoal civil trabalhou por aproximadamente seis anos, quando por volta de 1960 

e 1961 apresentaram-se o Sargento Nelson Cordeiro, o Cabo Florzico e o Soldado 

Otacílio, Bombeiros Militares que haviam feito curso de Guarda-Vidas no Corpo de 

Bombeiros do Rio de Janeiro. Estes Bombeiros ficaram hospedados no hotel São José, na 

temporada de 1960/1961. 

Já nos verões dos anos de 1962/1963 e 1963/1964, o Corpo de Bombeiros 

começou a realizar o serviço de Guarda-Vidas durante a temporada de verão, não mais 

deixando o litoral desguarnecido. A partir de 1964, um efetivo destacado em Matinhos 

permaneceu para o serviço de Guarda-Vidas, sem possuir um aquartelamento especifico, 

morando em suas residências. 

A primeira temporada foi comandada pelo então Tenente Almir Moreira e teve como 

integrantes, entre outros, os seguintes militares: Subtenente Alceu Gonçalves; o Sargento 

Aldonir Célio Soares; o Sargento Nelson Cordeiro; o Sargento Muniz da Rosa Cardoso; o 

Cabo Vicente Carvalho; o Soldado Idevaldo de Paula Cunha; o Soldado Izaul de Camargo; 

o Soldado Leonel dos Santos Vaz e o Soldado Pedro Pacheco. 

O pessoal ficou alojado na escola municipal, atualmente Câmara Municipal de 

Matinhos. 

O serviço de Guarda-Vidas tomou maior corpo com a construção do posto de 

guarda-vidas número Sete, obra realizada pela Prefeitura Municipal de Paranaguá e pelo 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, que foi inaugurado em 30 de Dezembro 

de 1966. Nesta época, os militares destacados ficaram residindo em suas residências, 

exceto dois soldados: Luiz Carlos Micalhoski e Francisco de Souza, que após a temporada 

1965/1966 ficaram destacados em Caiobá, no Hotel Caiobá, com despesas de alojamento 

e alimentação pagas pelos dirigentes do próprio hotel. 

Na temporada do ano de 1966/1967, foi criado o Posto SESC e desativado o posto 

Caiobá, ficando os dois militares alojados no SESC e prestando serviços de Guarda-Vidas. 



 

3.3.2 Município de Guaratuba 

 

As atividades do Corpo de Bombeiros em Guaratuba tiveram início no final dos anos 

50 quando Bombeiros eram deslocados para o litoral do Estado no final de ano para 

comporem o efetivo da então Operação Praias, sendo o serviço de Guarda-Vidas prestado 

em 03 (três) postos, os quais seriam o Posto Cristo, Posto Central e Posto Prosdócimo. 

Não se sabe precisar a data de fundação do 1º Destacamento de Bombeiros de 

Guaratuba, porém o primeiro documento escrito que se pode apurar foi o livro de 

ocorrências de 21 de Outubro de 1970, que consta como Comandante do Destacamento o 

Capitão Cândido Alves de Souza, e tendo como Respondente de Dia o 2º Sargento Otávio 

A. Brocco. 

Através de registros de relatos encontrados no Segundo Subgrupamento de 

Bombeiros Independente de Paranaguá (2° SGBI), os primeiros serviços de Guarda-Vidas 

datam do ano de 1958, sendo que até o ano de 1964 os integrantes do efetivo da 

Operação Verão ficavam alojados no Iate Clube de Guaratuba. Em 1965 o quartel foi 

transferido para a Rua Antônio Rocha, atual endereço, sendo seu Comandante na época o 

2º Tenente Amauri Dietrich.  

Havia uma marcenaria em funcionamento que foi desativada para a instalação do 

respectivo quartel. No período compreendido entre 1976 e 1979, o destacamento foi 

transferido para uma edificação localizada em frente ao posto de Guarda-Vidas 

Barravento, nas proximidades da praia central de Guaratuba, em conseqüência da 

construção das novas instalações do quartel, sendo que em 1980 o Corpo de Bombeiros 

retornou definitivamente para seu endereço, onde permanece até data de hoje. 

 

3.3.3 Município de Pontal do Paraná 

 

O Corpo de Bombeiros em Pontal do Paraná foi implantado no ano de 1986, no 

Governo Municipal de Paranaguá de Waldir Salmon, pois na época os balneários do atual 

município de Pontal do Paraná faziam parte do distrito de Pontal do Sul, que fazia parte do 

município de Paranaguá, sendo Comandante do 2º Subgrupamento de Incêndio em 

Paranaguá, o então Capitão QOBM Ivaldo Marchesi, com a denominação de Quartel 

Tenente Clodomiro dos Santos7. 

                                            
7 Homenagem ao Comandante da 2ª Subseção de Combate a Incêndio de Guaratuba, que falecera em 
trágico acidente automobilístico na PR – 412, trecho Paranaguá – Praia de Leste. 



 

Instalado no Balneário de Santa Terezinha, distrito de Pontal do Sul, tinha como 

finalidade receber e alojar os Guarda-Vidas que prestavam serviços nos balneários 

daquele distrito de Paranaguá, durante o período das Operações Verão, desde o Balneário 

de Monções até Ponta do Poço, além de atender a Ilha do Mel. Fora da temporada de 

verão, respondia pelo quartel o Subtenente Arlindo Teodoro e uma guarnição de serviço 

composta por quatro Guarda-Vidas. 

No ano de 1996, com a emancipação do Distrito de Pontal do Sul, passou a 

denominar-se Município de Pontal do Paraná e foi efetivado um posto de bombeiros 

naquele município, com a finalidade de prestar os serviços característicos do Corpo de 

Bombeiros, além das atividades de salvamento aquático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 OS FATORES ENVOLVIDOS COM OS INCIDENTES DURANTE O BANHO DE 
MAR 

 
 Quando comecei a definir a estrutura do presente trabalho entendi que era muito 

importante, para a compreensão do leitor, um capítulo destinado a apresentar um breve 

relato sobre os fatores que estão ligados aos acidentes durante o banho de mar, 

procurando fornecer um aporte teórico sobre o afogamento, o que tem sido feito e 

estudado, no mundo, a respeito disso e qual o conhecimento que se tem hoje nessa área, 

além de apresentar os dados coletados nos relatórios e registros das operações verão, no 

período de 1997/1998 a 2004/2005. 

 Também nesse capítulo trataremos dos dados coletados em documentos 

arquivados, documentos eletrônicos acessados via Internet e informações relativas à 

experiência do autor referente ao trabalho realizado em várias operações verão. 

 

4.1 O PROBLEMA DO AFOGAMENTO AO REDOR DO MUNDO 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2004), no ano de 2000, 

aproximadamente 409.272 pessoas morreram vítimas de afogamento ao redor do mundo. 

Esse número fez com que o afogamento fosse a segunda causa de morte por fatores não-

intencionais, ou seja, aqueles fatores que não estão ligados à violência interpessoal, os 

acidentes em meios de transporte e os fenômenos naturais, ficando atrás apenas dos 

acidentes de trânsito. E esse problema pode ser ainda maior, tendo em vista que o estudo 

desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) concluiu que os números são 

subestimados, já que foram excluídos dados relativos a afogamentos provenientes de 

alagamentos, de acidentes em meios de transporte aquáticos, assaltos e suicídios. 

 Ainda no ano de 2000, as mortes causadas por traumas, ferimentos ou lesões, 

representaram mais de 9% das causas de morte naquele ano. Dessas mortes por traumas, 

ferimentos ou lesões, 8% foram ocasionadas por afogamentos não-intencionais e, desses 

afogamentos, 97% ocorreram em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 

 Segundo as recomendações finais do Congresso Mundial sobre Afogamento, 

realizado em 2002, em Amsterdã, na Holanda, afogamento foi definido como “o processo 

de experimentar dificuldades respiratórias devido à submersão ou imersão em líquido”. 

Segundo essa definição, o afogamento pode ser classificado como óbito, quando a pessoa 

já é resgatada do meio líquido sem vida, com morbidade, quando a pessoa é resgatada 

com vida, no entanto vem a entrar em óbito após a sua retirada do meio líquido, podendo 

ser tanto durante os procedimentos de atendimento inicial, no transporte ou no ambiente 



 

hospitalar, sempre tendo relação com a aspiração de líquidos não-corporais, e sem 

morbidade, quando a pessoa é resgatada do meio líquido e mesmo possuindo sinais de 

afogamento, ou seja, de ter aspirado líquidos não-corporais, não vem a óbito, recuperando-

se das seqüelas relacionadas à aspiração de líquidos. 

 É essencial para os estudos e para as descrições dos problemas relativos ao 

afogamento que haja um consenso sobre a definição do termo, para que seja possível uma 

efetiva comparação das tendências de afogamentos ao redor do mundo. Neste sentido, a 

Organização Mundial de Saúde, em seu relatório Facts About Injuries – Drowning (Fatos 

Relacionados a Traumas – Afogamento), recomenda o uso da terminologia adotada pelo 

Congresso Mundial sobre Afogamento – 2002. 

 A tabela 1 apresenta o número estimado de mortes atribuídas a afogamento não-

intencional, por sexo, em cada uma das regiões em que se divide a Organização Mundial 

de Saúde para o ano de 2000. 

 

TABELA 1 – NÚMERO DE AFOGAMENTOS POR SEXO E REGIÃO DA OMS (2000) 
 Mundo RAF RAM RML REU RSEA RPO 

Homens 281 717 67 654 20 181 20 712 30 322 55 258 87 600

Mulheres 127 554 23 311 4 408 6 904 7 196 36 520 49 216

Total 409 272 90 965 24 589 27 616 37 518 91 778 136 816

Proporção entre sexos (H:M) 2,2:1 2,9:1 4,6:1 3:1 4,2:1 1,5:1 1,8:1

% 100 22,3 6 6,8 9,1 22,4 33,4

Taxa(1) por 100.000 habitantes 6,8 14,2 3 5,7 4,3 6 8,1
RAF = Região da África; RAM = Região das Américas; RML = Região do Mediterrâneo Leste; 
REU = Região da Europa; RSEA = Região do Sudeste Asiático; RPO = Região do Pacífico Oeste 

FONTE: Organização Mundial de Saúde (2004). 
(1) Todas as taxas citadas no presente capítulo são relacionadas a grupos de 100.000 habitantes. 
 

 A magnitude do problema é tão grande que os dados sobre os afogamentos não-

fatais8 em muitos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento normalmente não estão 

disponíveis para consulta imediata e portanto não são confiáveis. 

 Alguns dados que chamam a atenção, com relação aos afogamentos em todo o 

mundo, são que um terço de todos os afogamentos ocorrem na região do Pacífico Oeste, 

embora a mais alta taxa, relativa a grupos de 100.000 habitantes, seja na África, com 14,2 

óbitos por afogamento. No total, a taxa de mortes por afogamentos entre os homens é 

mais do que o dobro em relação às mulheres, chegando a um número mais do que quatro 

vezes maior, para os homens em relação às mulheres, nas Américas. 

                                            
8 Excluídos os casos ocorridos durante cataclismos, acidentes em meios de transporte aquáticos, assaltos e 
suicídios. 



 

 As taxas de óbitos por afogamento na África são mais do que quatro vezes, e na 

região do Pacífico Oeste mais do que o dobro, que na região das Américas, a região com 

menor taxa de mortalidade por afogamento para cada grupo de 100.000 habitantes. 

 Ainda segundo a OMS (2004), em algumas regiões, tais como as regiões da Europa 

e do Pacífico Oeste, as taxas de mortalidade entre os países mais ricos e mais pobres são 

extremamente diferentes, sendo muito mais altas nos países mais pobres. 

 Outros números interessantes apresentados no relatório da OMS (2004) são os de 

que a taxa de mortalidade por afogamento na África é mais do que oito vezes maior do que 

as taxas encontradas nos Estados Unidos e na Austrália, dois dos países com serviços de 

prevenção e salvamento aquáticos considerados modelos para o mundo. Inclusive nesses 

países, além dos serviços que atuam diretamente nos locais mais prováveis de ocorrer 

afogamentos, existem campanhas massivas de para se evitar os acidentes, procurando 

informar a população sobre os perigos do afogamento e como preveni-lo. 

 Um dado que parece comprovar que a informação é essencial dentro de uma 

sociedade é a de que nesses mesmos dois países, Estados Unidos e Austrália, a taxa de 

mortalidade por afogamento entre as populações indígenas é significantemente maior do 

que entre a população branca, chegando a ser mais do que o dobro nos Estados Unidos. 

Além do que, a taxa de afogamento que resulta em hospitalização é mais do que duas 

vezes maior do que a taxa de mortalidade por afogamento em ambos os países. Para se 

ter uma idéia do que esses números querem dizer, no Canadá, um país igualmente rico e 

extremamente frio, há aproximadamente duas mortes por afogamento para cada 

sobrevivente de incidentes de afogamento que necessitou de hospitalização, relativos a 

grupos de 100.000 habitantes. 

 Por outro lado, China e Índia têm altas taxas de mortalidade por afogamento e, os 

dois países juntos, contribuem com aproximadamente 43% de todas as mortes por 

afogamento ao redor do mundo. 

 A OMS também chegou à conclusão, em seu relatório, que homens tem uma 

probabilidade muito maior do que mulheres de irem a óbito ou serem hospitalizados em 

virtude de afogamentos, principalmente na África e na região do Pacífico Oeste, onde 

essas taxas estão entre as mais altas do mundo. 

 Estudos da OMS sugerem que os homens têm taxas de mortalidade, por 

afogamento, maiores do que as mulheres devido a maior tempo exposto a ambientes 

aquáticos e por um comportamento de risco maior, como, por exemplo, nadar sozinho, o 

consumo de álcool antes de entrar na água e o uso de embarcações numa proporção 

maior do que as mulheres. 



 

 O uso de álcool ou drogas está relacionado a 14% dos óbitos por afogamento não-

intencional na Austrália em pessoas com mais de 14 anos de idade, sendo que 79% 

dessas pessoas são do sexo masculino. 

 De acordo com a OMS, os grupos com idades entre 0 e 15 anos são os que 

apresentam uma maior taxa de mortalidade por afogamento ao redor do mundo. Essas 

mortes são associadas sempre com falhas na supervisão das crianças quando em 

proximidades de locais onde existam corpos de água, tais como piscinas, lagos, rios, 

praias e outros. Além disso, pessoas de menor poder aquisitivo têm sempre maior 

possibilidade de perecerem afogadas do que aquelas de maior poder aquisitivo, 

provavelmente pelas diferenças de oportunidade de aprender a nadar. Em Bangladesh, por 

exemplo, crianças cujas mães completaram apenas o primeiro grau do ensino regular têm 

um risco significantemente maior de se afogarem do que aquelas crianças que têm mães 

que possuem nível de educação de segundo grau ou maior. 

 Além do problema relacionado à questão emocional em uma situação de 

afogamento, em determinados países ou regiões, a alta taxa de mortalidade de crianças, 

entre 0 e 15 anos, acaba tornando-se também um problema social, já que nessas regiões 

muitas famílias dependem de jovens produtivos economicamente, que ajudarão no 

sustento da família. Como muitos dos jovens, nessas localidades, não chegam a alcançar 

a idade produtiva o problema acaba tendo um impacto na economia local. 

 O mais interessante é que, embora as crianças entre 0 e 15 anos façam parte do 

grupo de maior risco de afogamento, esses afogamentos ocorrem geralmente em corpos 

de água outros que não o mar. Como exemplo disso é possível citar que, nos Estados 

Unidos, o principal risco de afogamento para crianças está associado a se ter uma piscina 

mal isolada em casa. Na Austrália, afogamentos são responsáveis por mais de 58% das 

mortes entre as crianças com menos de 5 anos e 78% dessas mortes são relacionadas a 

acesso de crianças a pequenas represas e canais de irrigação em fazendas, na zona rural 

do país. 

 Grandes diferenças foram detectadas pela OMS nos dados disponíveis nos países 

mais ricos, em contraponto com aqueles dados disponíveis nos países mais pobres. Nos 

Estados Unidos e na Austrália, por exemplo, são excluídos desses dados aqueles 

relacionados a acidentes em meios de transporte aquáticos, cataclismos e afogamentos 

intencionais, além de que, nos países citados, entre outros, as pesquisas sobre 

afogamentos são focadas no objetivo de preveni-los em atividades ligadas à recreação e 

ao lazer, ao contrário de países que contabilizam todos os tipos de afogamentos, 

principalmente aqueles ligados às atividades do dia-a-dia, sem diferenciá-los, o que pode 



 

viciar ou deturpar as amostras, não permitindo um trabalho voltado à conscientização e à 

prevenção desses tipos de evento. 

 Só para se ter um exemplo dessa diferença, os dados disponíveis sobre os 

afogamentos mostrou que nos Estados Unidos, no ano de 2000, 45% de todas as mortes 

por afogamento se deu entre as pessoas do grupo mais economicamente ativo, entre 15 e 

44 anos. 

 Com relação à prevenção, o relatório da OMS é particularmente incisivo no que 

concerne a programas de educação para perigos relacionados ao meio aquático e também 

para programas de ensino da natação. O estudo conclui que habilidades e conhecimentos 

de natação e de segurança em ambientes aquáticos estão relacionados a reduções 

significantes em fatalidades por afogamento. 

 O estudo recomenda também que se tenha mais cuidado com a supervisão de 

crianças em áreas de fácil acesso a grandes corpos de água, além do treinamento e 

utilização de guarda-vidas regularmente em locais apropriados para banho. Com relação a 

esses locais, deve haver esforços no que diz respeito à educação ou legislação contra o 

uso de álcool, principalmente se esse consumo for feito por pessoas que estão 

predispostas a entrar na água. Além disso, o estudo recomenda o uso de bandeiras e 

sinais internacionais que indiquem o nível de segurança, de uma praia por exemplo, para o 

banho. 

 A Organização Mundial de Saúde credita aos órgãos relacionados com a 

salubridade pública a responsabilidade por pesquisas destinadas a identificar fatores de 

risco, fatores de proteção e avaliação da exposição aos riscos, podendo, dessa forma, ter 

parâmetros para tomar medidas que visem a prevenção e a proteção dos banhistas, em 

virtude dos riscos à integridade física dos indivíduos que freqüentam ambientes que se 

prestam ao lazer ou aos esportes aquáticos. 

 Segundo um estudo de SZPILMAN (2005c), em 1998 a população brasileira chegou 

a 161 milhões de habitantes, dos quais 7.183, aproximadamente 4,46 por grupo de 

100.000 habitantes, morreram por afogamento. As estatísticas mostraram grande 

variabilidade entre os estados da federação. Em números absolutos de óbitos observou-se 

que, em 1997, São Paulo, com 1.822 óbitos, Minas Gerais, com 900 óbitos, Bahia, com 

507 óbitos, Rio de Janeiro, com 502 óbitos, e Rio Grande do Sul, com 447 óbitos, foram os 

estados com o maior número de fatalidades. Já em números relativos a grupos de 100.000 

habitantes, Roraima, com 9,8 óbitos, Acre, com 8,6 óbitos, Mato Grosso do Sul, com 6,8 

óbitos, Amapá, com 6.7 óbitos, e Espírito Santo, também com 6,7 óbitos para 100.000 

habitantes, foram os estados com maior incidência, mostrando que, diferente do que pode 



 

se supor, estados não banhados pelo mar estão mais predispostos ao risco de 

afogamento. 

 O fato é que grandes acidentes aquáticos, como inundações ou naufrágios, em um 

estado podem elevar drasticamente estes números, fazendo com que a amostra fique 

viciada e deturpe a realidade, indo de encontro ao que preconiza os organismos 

internacionais ligados à prevenção e ao salvamento aquático, pois com números alterados 

por incidentes relacionados a eventos da natureza ou acidentes em meios de transporte, o 

entendimento dos relatórios pode levar a medidas equivocadas na intenção de se 

combater o problema do afogamento. 

 Nos Estados Unidos, ainda segundo SZPILMAN (2005c), existem oito casos de 

afogamento para cada caso fatal notificado. Nas praias do Rio de Janeiro ocorrem 290 

salvamentos para cada caso fatal, sendo que, para cada óbito, dez outras pessoas são 

hospitalizadas em um Centro de Recuperação de Afogados, os CRA’s. 

 Nas áreas quentes dos Estados Unidos, Austrália e África do Sul, entre 70 a 90% 

dos óbitos por afogamento ocorrem em piscinas de uso familiar. No Brasil, onde o número 

de piscinas domésticas é infinitamente menor, o afogamento em água doce ocorre mais 

em rios, lagos e represas perfazendo a metade dos casos fatais. 

 A faixa etária de maior ocorrência de óbitos por afogamento, no Brasil, é de 20 a 29 

anos, sem distinção entre estados banhados ou não pelo mar, sendo que o homem morre 

em média cinco vezes mais por afogamento do que a mulher, independentemente da faixa 

etária, atingindo o ápice de 8,7 vezes mais freqüente na faixa etária de 20 a 29 anos. 

 Nos municípios do Rio de Janeiro, o maior número relativo de óbitos por 

afogamento se encontra em locais não banhados pelo mar. Nas praias do município do Rio 

de Janeiro, aproximadamente 86% dos casos se situam na faixa etária entre 10 e 29 anos. 

Em média, 75% das vítimas são do sexo masculino, sofrendo variações conforme a idade, 

83% são solteiros, 83,5% ingerem alimentos até três horas antes do acidente, 46,6% 

achavam que sabiam nadar e 71,4% moravam fora da orla marítima (SZPILMAN, 2005c). 

 

4.1.1 As recomendações finais do Congresso Mundial sobre Afogamento 

 

A Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (Sociedade para salvar as pessoas 

que se afogam) foi fundada em 1767, em Amsterdã, para promover a conscientização das 

pessoas com relação ao problema do afogamento na Holanda. A organização iniciou, em 

1998, o projeto do Congresso Mundial sobre Afogamento, com a intenção de facilitar o 

envolvimento de especialistas, instituições e organizações para desenvolver métodos que 



 

visassem à redução dos casos de afogamentos, bem como de técnicas voltadas à 

obtenção de melhores resultados nos casos de recuperação de afogados mórbidos e não-

mórbidos. Todo esse trabalho convergiu para uma interdisciplinar, internacional e interativa 

convenção em Amsterdã, em junho de 2002. 

Um importante resultado desse congresso sobre afogamento, onde estiveram 

presentes mais de 500 especialistas de todos os lugares do mundo, foi o estabelecimento 

de recomendações preparadas por forças-tarefa de especialistas ao redor do mundo 

durante os anos que precederam o congresso. E a intenção dos organizadores do 

congresso é de que essas recomendações possam contribuir para a redução do número 

de afogamentos e ao mesmo tempo implementar os tratamentos ao afogado. 

Uma das intenções da organização promotora é, ao final do presente ano, contatar 

novamente os especialistas e as instituições envolvidas com o trabalho para captar dados 

relativos às dificuldades de implementação e adoção das recomendações. 

A primeira, e já citada anteriormente, recomendação do congresso foi a adoção de 

um conceito apropriado para afogamento. Esse conceito, sendo adotado em todo o mundo, 

contribuirá em muito para a padronização dos dados coletados em casos de incidentes em 

meio líquidos, pois tornará os resultados das pesquisas mais confiáveis e compreensíveis. 

A segunda e a terceira recomendações estão intimamente relacionadas com a 

primeira, pois elas relatam a necessidade de se obter um número maior e mais confiável 

de dados a respeito de afogamentos. Para isso no entanto é necessário que se utilizem o 

conceito de afogamento padronizado pelo congresso. Nesse sentido, vários organismos 

internacionais como a OMS, a Red Cross and Red Crescent Organisations (IRCRC), a 

International Life Saving Federation (ILS), o International Life Boat Institute (ILF) e o Diver’s 

Alert Network (DAN) foram encorajados a expandir as pesquisas sobre os riscos de 

afogamento, principalmente nos países mais pobres e nos grupos de menor poder 

aquisitivo dos países ricos, já que, segundo a OMS (2004), esses são os grupos mais 

expostos aos riscos de afogamento, além de que os dados coletados nesses grupos não 

são confiáveis. 

A quarta recomendação é relacionada à necessidade de se implementar estratégias 

de prevenção. Embora pareça óbvia é de real importância e não pode ser subestimada a 

valia da orientação. Diz o documento oficial do Congresso que “a vasta maioria dos 

afogamentos pode ser prevenida, e prevenção (ao contrário do salvamento e da 

ressuscitação) é o mais importante método para reduzir o número de afogamentos”. As 

circunstâncias dos afogamentos diferem entre os países ao redor do mundo, portanto as 

entidades e organizações voltadas à prevenção e ao salvamento aquático devem colaborar 



 

para a criação de iniciativas locais ou nacionais de prevenção de afogamentos. Isso 

dependerá de bons níveis de informação sobre os fatos e pesquisas esclarecedoras, em 

conjunto com programas educativos, programas de treinamento e políticas públicas que 

visem grupos específicos de risco. Estes programas devem constantemente ser avaliados 

e os resultados dessas avaliações devem ser publicados. 

Como é possível ao leitor observar, essa recomendação vem ao encontro do 

propósito do presente trabalho, já que este tem por objetivo avaliar os dados obtidos nos 

últimos anos, durante as atividades das operações verão, procurando pela compreensão 

dos fatores relacionados às ocorrências de afogamento em nosso litoral e, desta forma, 

contribuir com a administração dos serviços de prevenção e salvamento aquático para a 

melhoria dos resultados a serem obtidos. 

A quinta recomendação do congresso é uma das mais interessantes e vem reforçar 

e dar embasamento a um entendimento que já é de domínio de uma grande parte dos 

profissionais do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. Segundo essa 

recomendação, todo agente público que tem contato constante com pessoas de grupos de 

risco de afogamentos deve saber nadar, para sua própria segurança e para a segurança 

do público em geral, nesse grupo de indivíduos, que devem ser detentores de 

conhecimentos de técnicas e habilidades de salvamento aquático, estão os bombeiros e os 

policiais. 

Outra recomendação do congresso, que vem a ser também uma constatação, é a 

de que as técnicas de salvamento aquático têm sido desenvolvidas através de tentativa e 

erro, sem embasamento científico. De acordo com as conclusões do Congresso Mundial 

sobre Afogamento, agências ao redor do mundo devem procurar desenvolver essas 

técnicas de maneira criteriosa, baseados nos dados científicos disponíveis, e, dependendo 

dos resultados, utilizar as melhores técnicas para desenvolver os programas de educação 

do público geral e para o treinamento do pessoal voltado à prevenção e ao salvamento. 

Conhecimentos básicos sobre ressuscitação do afogado devem ser aprendidos por 

todas as pessoas relacionadas com o salvamento aquático, bem como os órgãos 

responsáveis ou relacionados com o salvamento aquático devem promover programas de 

treinamento em primeiros socorros e suporte básico de vida para todos aqueles que 

freqüentem regularmente locais de banho. Além disso o congresso propugnou pela 

uniformização de um glossário de termos relacionados ao afogamento, bem como pela 

uniformização ou implemento e uso de relatórios apropriados ao levantamento de dados 

confiáveis sobre os casos de afogamentos. 

 



 

4.1.2 A importância da prevenção dos incidentes no meio líquido 

 

De acordo com a Royal Life Saving Society Australia (Real Sociedade de 

Salvamento Aquático Austrália), corroborando com o relatório da OMS e com as 

conclusões do Congresso Mundial sobre Afogamento, todos os afogamentos são passíveis 

de serem prevenidos. No The National Drowning Report 2004 (O Relatório Nacional sobre 

Afogamentos 2004) a Royal Society prescreve que apenas com a construção de uma 

comunidade consciente de algumas poucas regras de segurança relacionadas aos 

ambientes aquáticos, que possua conhecimentos e habilidades que enfatizem a segurança 

na recreação aquática e que esteja constantemente alerta quando nas proximidades ou em 

ambientes aquáticos, muitas das mortes por afogamentos podem ser evitadas. 

Desde o século passado, a prevenção tem mostrado ser o grande fator de redução 

na mortalidade dos casos de afogamento. Embora a mortalidade seja um importante 

indicador da magnitude do problema, é primordial considerar que para cada óbito 

registrado existe um número muito maior de resgates com ou sem complicações, casos de 

afogamentos atendidos por clínicos ou em setores de emergência que são liberados após 

breve avaliação e hospitalizações que não são levadas em consideração na avaliação 

geral do problema. Acrescente-se a isto os casos de corpos desaparecidos e não 

notificados no total de óbitos, tornando, ainda hoje, o problema, como um todo 

desconhecido. 

Todos estes incidentes estimulam cada vez mais a imaginação preventiva, de forma 

a aumentar a segurança no ambiente aquático. Dentre as formas mais efetivas estão 

ações de prevenção realizadas pelos guarda-vidas. 

Estima-se que 30% dos afogados não conseguiriam se salvar por seu próprio 

esforço ou ajudados por outras pessoas não profissionais presentes no local do acidente 

(SZPILMAN, 2005d). Se no verão, época de maior movimento nas praias, um guarda-vidas 

pode salvar, sozinho, até 30 pessoas, teríamos sem a sua presença 9 pessoas mortas em 

único dia de praia. Este fato comprova seu papel fundamental dentro das ações de 

prevenção. 

As ações de prevenção são as de maior importância na redução da mortalidade por 

afogamento. Estas ações são baseadas em advertências e avisos a banhistas no sentido 

de evitar ou ter cuidado com os perigos relacionados ao lazer, trabalho ou esportes 



 

praticados na água. Estas ações têm como resultado não só a redução na mortalidade 

como também na morbidade9 por afogamento. 

Embora o ato de prevenir possa, aparentemente, não parecer, aos olhos da 

população, heróico, é exatamente esse ato o alicerce da efetiva redução na morbi-

mortalidade dos casos de afogamento. Segundo SZPILMAN (2005e), a United States 

Lifesaving Association (Associação Americana de Salvamento Aquático), estima que 

ocorram 43 ações preventivas, realizadas por guarda-vidas, para cada salvamento. 

A despeito de toda a ênfase que se dá à questão de um atendimento imediato e 

eficiente, a terapia definitiva para o problema do afogamento é a prevenção. A prevenção é 

considerada como a mais poderosa intervenção terapêutica e pode ser efetiva em mais de 

85% dos casos de afogamento (BIERENS, ORLOWSKI & SZPILMAN, 2005). 

Segundo GRIFFITHS (2002), quando alguém vem a se afogar em uma área 

atendida por um guarda-vidas, não é em virtude de falta de habilidade, velocidade, força ou 

conhecimento daquele profissional, mas sim devido a lapsos mentais, distração ou 

monotonia, que levaram o guarda-vidas a não perceber sinais de um incidente em 

andamento na água. 

Existe um grande número de teorias a respeito de maneiras apropriadas de um 

guarda-vidas manter a vigilância em seu local de trabalho, no entanto, a maioria dessas 

teorias é baseada muito mais em opiniões do que em fatos. Ellis & Associations, uma 

empresa americana especializada em treinamento de guarda-vidas, criou a sua própria 

regra de vigilância, conhecida como a “regra 10/20 de proteção do cliente” (GRIFFITHS, 

2002). De acordo com essa regra, um guarda-vidas deve correr os olhos por toda a sua 

área de cobertura a cada dez segundos, se observar qualquer situação de risco, o guarda-

vidas tem, então, um período adicional de vinte segundos para prover auxílio a essa vítima. 

 

4.1.3 O reconhecimento e o aviso de um incidente 

 

PIA, citado por GRIFFITHS (2002), identificou o que ele chamou de respostas 

distintas aos afogamentos. Ele baseou-se em filmagens de incidentes ocorridos durante 

atividades aquáticas em locais protegidos por guarda-vidas. Através dessas filmagens, ele 

criou o que chamou de Fator RID (reconhecimento, intrusão e distração), baseado em três 

áreas distintas de deficiência na vigilância dos guarda-vidas. PIA firmemente acredita que 

uma pessoa vem a se afogar em uma área protegida por guarda-vidas, durante seu 

período de vigilância, nas situações em que o guarda-vidas for incapaz de reconhecer uma 
                                            
9 Lesões decorrentes de uma determinada doença, no caso o afogamento. 



 

situação de afogamento, ou houver a intrusão de alguma outra atividade não relacionada à 

vigilância da área a ser protegida ou se o guarda-vidas, por algum motivo, se distrair, como 

por exemplo, observando uma pessoa do sexo oposto. 

Toda e qualquer atitude que vise auxiliar uma pessoa em situação de risco de 

afogamento deve ser precedida do reconhecimento dessa situação de risco. Embora 

pareça ser uma afirmação óbvia, o reconhecimento de uma situação de afogamento é 

relativamente difícil para quem não tem experiência. Ao contrário do que diz a crença 

popular, na maioria dos casos, as vítimas não acenam ou pedem por socorro (ORLOWSKI 

& SZPILMAN apud BIERENS, ORLOWSKI & SZPILMAN, 2005). A vítima típica mantém 

uma postura ereta, com os braços esticados lateralmente, estapeando e surrando a água. 

Para as pessoas próximas pode parecer que essa vítima esteja apenas brincando e 

espalhando água, quando na verdade ela está lutando para permanecer na superfície. A 

vítima provavelmente afundará e voltará à superfície diversas vezes durante esse processo 

de luta. As crianças podem suportar essa luta por aproximadamente 10 a 20 segundos 

antes da submersão final, enquanto que os adultos provavelmente suportarão mais de 60 

segundos nessa situação (ORLOWSKI & SZPILMAN apud BIERENS, ORLOWSKI & 

SZPILMAN, 2005). Em virtude de que o ato de respirar tem, instintivamente, precedência 

sobre outros fatores nessa situação, as vítimas de afogamento normalmente ficam sem 

condições de pedir por socorro. E a experiência mostra que, se o guarda-vidas não estiver 

atento ao ambiente ao seu redor, afogamentos podem ocorrer sem que se perceba os 

sinais que já estavam externando a necessidade de auxílio. 

 

4.1.4 Salvamento e suporte básico de vida ainda na água 

 

Para aqueles que não são guarda-vidas ou que não possuam conhecimentos e 

habilidades para prover auxílio a uma vítima de afogamento, uma medida extremamente 

simples e importante é não se tornar uma segunda vítima, por incrível que pareça essa é 

uma situação não rara durante as atividades de proteção balneária. Muitas pessoas na 

ânsia de auxiliar, em virtude de a vítima ser um parente ou amigo, ou por outro motivo 

qualquer, acabam se tornando mais uma vítima e, não raro, vindo a entrar em óbito por 

afogamento, já que os guarda-vidas já estavam empenhados em fazer o salvamento da 

vítima inicial e não observaram uma segunda vítima, que apareceu durante o desenrolar 

do salvamento. 

 Se possível, o socorrista potencial, que não um guarda-vidas treinado, deve 

procurar, antes de se atirar na água, lançar um objeto que possa auxiliar a vítima a se 



 

manter flutuando ou ainda se valer de um objeto longo para que a vítima possa agarrar e 

ser puxada para a segurança. Esse socorrista ainda pode auxiliar orientando a vítima a 

respeito da melhor forma para sair daquela situação, mostrando onde está o banco de 

areia mais próximo ou ainda procurando por socorro imediato de profissionais habilitados a 

realizar o salvamento sem risco. 

 No entanto, se a situação evoluir e houver a necessidade da intervenção de um 

guarda-vidas, este deve estar preparado para dar o atendimento adequado à vítima que 

nesse momento estará em suas mãos. Dessa forma a decisão de quando iniciar os 

procedimentos de suporte básico de vida, ainda na água, deve ser baseada no nível de 

consciência da vítima (BEERMAN et al. apud BIERENS, ORLOWSKI & SZPILMAN, 2005). 

Se consciente, a vítima deve ser transportada à terra firme sem a necessidade de cuidado 

médico extra. 

 No caso de falta de oxigenação, causada por imersão, o primeiro resultado será o 

de parada respiratória, seguida de parada cardíaca, os quais ocorrerão em um variável, 

porém curto, espaço de tempo. Nesses casos, tentativas de ventilação ainda dentro da 

água darão, à vítima, três vezes mais chances de sobrevivência sem seqüelas, em 

comparação com aquelas vítimas que não receberam o mesmo tratamento (BEERMAN et 

al. apud BIERENS, ORLOWSKI & SZPILMAN, 2005). Logo após ter contato com a vítima, 

os guarda-vidas devem checar as condições respiratórias da vítima e, se necessário, 

iniciar, o mais rápido possível, as manobras de ventilação. Infelizmente, compressões 

cardíacas não são possíveis dentro da água, dessa forma o guarda-vidas pode desprezar, 

nesse momento, a avaliação do pulso da vítima, até que se atinja terra firme, onde então 

será realizada a conferência da freqüência cardíaca e, se necessário for, o início dos 

procedimentos de compressões cardíacas. 

 

4.1.5 Suporte básico de vida em terra firme 

 

Após a retirada da água, a vítima deve ser tratada conforme o seu nível de 

consciência, preferencialmente na posição mais vertical possível, com a finalidade de se 

evitar vômitos e dificuldades respiratórias que possam ser acompanhadas pela obstrução 

das vias aéreas por secreções. No caso de a vítima estar exausta, confusa ou 

inconsciente, a posição de transporte e manutenção da vítima deve ser a mais horizontal 

possível, com a cabeça, no entanto, mantida sempre mais alta que o restante do corpo 

(CRUZ-FILHO, IDRIS & SZPILMAN apud BIERENS, ORLOWSKI & SZPILMAN, 2005). A 

presença de vômito nas vias aéreas pode ocasionar aspiração dessas secreções com 



 

futuras complicações respiratórias por obstrução das vias aéreas, além de desencorajar 

potenciais socorristas ou guarda-vidas da execução de manobras de ventilação artificial 

boca-a-boca (MANOLIOS & MACKIE apud BIERENS, ORLOWSKI & SZPILMAN, 2005). 

Um estudo australiano desenvolvido durante dez anos demonstrou que a ocorrência 

de vômito esteve presente em 65% das vítimas que necessitaram de manobras específicas 

para recuperação de uma parada respiratória e em 86% dos casos das vítimas que 

desenvolveram uma parada cardio-respiratória (MANOLIOS & MACKIE apud BIERENS, 

ORLOWSKI & SZPILMAN, 2005). Mesmo em vítimas que não necessitaram nenhum tipo 

de intervenção depois de retiradas da água, houve a ocorrência de vômito em 50% dos 

casos (BIERENS, ORLOWSKI & SZPILMAN 2005). 

Segundo BIERENS, ORLOWSKI & SZPILMAN (2005), uma das mais difíceis 

decisões para um guarda-vidas ou socorrista é que tipo de tratamento adotar para cada 

vítima. As paradas cardio-respiratórias ou as paradas respiratórias isoladas ocorrem em 

apenas 0,5% dos casos. A questão então é, deve, aquele que efetuou o salvamento, 

ministrar oxigênio, chamar uma ambulância, transportar a vítima para o hospital ou 

observá-la no local durante um tempo? 

Baseado nessas necessidades, um sistema de classificação foi desenvolvido no Rio 

de Janeiro, em 1972, e atualizado em 1997 (SZPILMAN apud BIERENS, ORLOWSKI & 

SZPILMAN, 2005), com a finalidade de auxiliar guarda-vidas, socorristas e médicos no 

tratamento de afogados. Esse estudo foi baseado na análise de 41.279 salvamentos, dos 

quais 2.304 (5,5%) necessitaram de tratamento médico. Esse estudo foi revalidado em 

2001 por um estudo de 10 anos, onde foram analisados 46.080 casos de salvamentos 

(CRUZ-FILHO, ELMANN & SZPILMAN apud BIERENS, ORLOWSKI & SZPILMAN, 2005). 

Esse sistema de classificação prove todas as situações possíveis de suporte básico de 

vida, desde o local do incidente até o ambiente hospitalar, sugere os tratamentos 

adequados para cada situação e mostra a probabilidade de óbito da vítima, baseado na 

severidade do trauma. A severidade é facilmente avaliada por um guarda-vidas, socorrista 

ou médico presente no local e que tenha conhecimento do sistema (SZPILMAN apud 

BIERENS, ORLOWSKI & SZPILMAN, 2005). 

Esse sistema, também conhecido por algoritmo do suporte básico de vida do 

afogado, é dividido em seis níveis ou graus de afogamento, além das vítimas já em óbito e 

daqueles que foram salvos e não necessitam de qualquer tipo de atendimento, por não 

apresentar qualquer sinal de aspiração de líquidos não-corporais, o que caracteriza a 

situação do afogado. Dessa forma, variando da pior para a mais leve severidade do 

trauma, o tratamento é aplicado conforme a classificação do afogado.  



 

Assim, os graus de afogamento, segundo CRUZ-FILHO, ELMANN & SZPILMAN 

apud BIERENS, ORLOWSKI & SZPILMAN (2005), podem ser assim descritos: 

Óbito – vítima com tempo de submersão maior do que uma hora ou com evidências 

óbvias de morte (rigor mortis, putrefação, etc.). 

Grau 6 – Parada cárdio-respiratória – manobras de ventilação e compressões 

cardíacas, que não devem ser paradas até que a vítima recupere os movimentos cardíacos 

e respiratórios, até que a vítima seja entregue em um centro hospitalar, até que não seja 

mais possível a continuidade por completa exaustão dos socorristas ou ainda que a vítima 

seja declarada em óbito por um médico. No caso de retornar os movimentos cardíacos e 

respiratórios, a vítima deve ser tratada como sendo do grau 4. 

Grau 5 – Parada respiratória – normalmente esse tipo de afogado é recuperado pela 

aplicação de técnicas de ventilação forçada artificialmente. Protocolos de ventilação e 

oxigenação, tal como nas vítimas de grau 6, devem ser mantidos até que os movimentos 

respiratórios espontâneos sejam restabelecidos. Após restabelecido os movimentos 

respiratórios espontâneos a vítima deve ser tratada como sendo do grau 4. 

Grau 4 – Edema pulmonar agudo com hipotensão – administrar oxigênio é a 

primeira providência a ser adotada, inicialmente podendo ser ministrado através de 

máscara facial, a 15 litros por minuto, e, assim que possível, através de intubação, o que 

deve ocorrer em quase 100% dos casos. Nesse caso, o pulso radial não é palpável e, se a 

pressão sanguínea não voltar aos níveis normais pela ação do oxigênio, volumes de 

líquidos devem ser ministrados por um médico na vítima. 

Grau 3 – Edema pulmonar agudo sem hipotensão – no caso de saturação de 

oxigênio maior do que 90% deve-se simplesmente ministrar oxigênio a 15 litros por minuto, 

caso contrário, deve haver manobra invasiva de suporte ventilatório, através do uso de 

tubo orotraqueal. Não há necessidade de administrar volumes, tendo em vista que a 

pressão arterial estará estável nesse estágio. 

Grau 2 – Auscultação pulmonar anormal – vítimas necessitam apenas de 

administração de oxigênio via cânula nasal em 93,2% dos casos, no restante não haverá 

necessidade de oxigênio, apenas observação. 

Grau 1 – Auscultação pulmonar normal, presença de tosse – vítimas não 

necessitam oxigênio ou auxílio respiratório. Vítima deve ser observada no local por algum 

tempo e, se for o caso, encaminhada a centro médico hospitalar. 

Salvamento ou resgate – Sem presença de tosse, espuma ou dificuldades 

respiratórias – vítimas devem ser avaliadas e liberadas no local sem necessidade de 

nenhum tipo de acompanhamento. 



 

Um algoritmo completo de tratamento do afogado pode ser encontrado nos anexos, 

onde poderá ser mais bem entendido e utilizado para padronizar o atendimento às vítimas 

e os dados que deverão constar dos relatórios, com a finalidade de prover dados mais 

confiáveis para embasamento de estudos epidemiológicos da ocorrência de afogamentos 

em nosso litoral. 

TABELA 2 – CLASSIFICAÇÃO DO AFOGADO, MORTALIDADE E NECESSIDADE DE 
ENCAMINHAMENTO HOSPITALAR EM 40.807 CASOS DE INCIDENTES 
EM MEIO LÍQUIDO NO RIO DE JANEIRO 

MORTALIDADE  HOSPITALIZAÇÃO 
MORTALIDADE 

HOSPITALAR GRAU Nº 

Abs. % Abs. % Abs. %

Salvamento 38 976 0 0 0 0 0 0

1 1 189 0 0 35 2,9 0 0

2 338 2 0,6 50 14,8 2 4,0

3 58 3 5,2 26 44,8 3 11,5

4 36 7 19,4 32 88,9 7 19,4

5 25 11 44 21 84,0 7 33,3

6 185 172 93 23 12,4 10 43,5

Total(1) 1 831 195 10,6 187 10,2 29 15,5

FONTE:  Extraído de BIERENS, ORLOWSKI & SZPILMAN (2005) 
(1) Relacionado somente às vítimas que sofreram algum tipo de afogamento. 
  

Como pode ser observado na tabela acima, dos 40.807 casos analisados pelo 

estudo, em 1.831 ou 4,5% deles as pessoas sofreram algum tipo de dificuldade respiratória 

em virtude de submersão ou imersão em líquido, ou seja, foram consideradas como tendo 

sofrido o processo de afogamento, em algum grau. Desta forma, levando em consideração 

apenas os casos em que as pessoas apresentaram afogamento em algum grau, em 195 

situações as pessoas foram a óbito, perfazendo 10,6% desse grupo. 

 Notadamente o maior número de vítimas que foram a óbito apresentavam 

afogamento em grau 6. Nesse grau de afogamento, 93% vão a óbito, sendo que, nos 

casos estudados, das 172 vítimas que foram a óbito, 162 não chegaram a serem 

encaminhadas a um centro médico hospitalar, por terem sido declaradas em óbito durante 

os procedimentos iniciais. Das outras vítimas, 23 deram entrada em um centro médico, 

sendo que, dessas, 10 vieram a óbito e apenas 13, algo em torno de 7% do total de vítimas 

de afogamento em grau 6, sobreviveram. 



 

 As vítimas que se apresentaram afogamento de grau 5 também têm um alto índice 

de mortalidade, muito próximo de 45%, sendo que, das 11 vítimas que vieram a óbito, 7 

foram em ambiente hospitalar. Por outro lado, as vítimas de grau 1 apresentaram índice 

zero de mortalidade e as de grau 2 um índice de 0,6% de mortalidade, sendo que essas 

vieram a falecer já em um centro médico. 

 O dado mais relevante, entretatanto, é a constatação de que em apenas 0,48% dos 

casos de incidente durante o banho de mar, nas praias o Rio de Janeiro, as vítimas foram 

a óbito, e que em apenas 0,41% desses mesmos casos, as vítimas foram declaradas em 

óbito antes de serem encaminhadas a um ambiente médico-hospitalar. 

 

4.1.6 Conscientização – uma arma contra o afogamento 

 

Talvez a medida mais importante a ser adotada para se evitar os afogamentos seja 

uma que não está diretamente ligada à estrutura operacional da organização responsável 

pela segurança dos freqüentadores dos locais de banho, mas que está intimamente 

relacionada com a educação de um povo. 

São as campanhas de conscientização que, se bem desenvolvidas e estruturadas, 

poderão levar à diminuição dos casos de afogamento, através da conscientização da 

população dos riscos envolvidos com os esportes e as atividades recreativas aquáticas. 

Uma sociedade mais informada e ciosa das atitudes seguras e inseguras que 

podem ser tomadas durante uma atividade no meio líquido tenderá a ser mais colaborativa 

com as orientações e advertências dadas pelos guarda-vidas, bem como atuará como 

agente de disseminação de conhecimento e, em alguns casos, atuará até como um agente 

inibitório de atos e ações inseguras, através de avisos e orientações a filhos, amigos, 

parentes e conhecidos. 

Nesse sentido, WHITTAKER (2002) descreve de que maneira, através da criação e 

implemento de uma campanha preventiva anual, os índices de óbitos por afogamento 

diminuíram em 31%, em quatro anos, no Estado de Victoria, Australia. Segundo o autor 

citado, o governo daquele estado australiano tem desenvolvido uma grande e intensiva 

campanha, com a intenção de criar uma cultura de segurança em relação ao meio liquido, 

além de procurar reduzir o número de afogamentos e incidentes relacionados às atividades 

aquáticas. 

A campanha conhecida como “Divirta-se com segurança na água” (Play it Safe by 

the Water) é um programa conjunto do Governo do Estado de Victoria e da indústria do 



 

entretenimento aquático local e possui um orçamento anual de, aproximadamente, um 

milhão de dólares. 

Segundo WHITTAKER (2002), Victoria tem aproximadamente 4,6 milhões de 

habitantes e um extenso litoral de ótimas praias para a prática do surf e para o banho mar. 

Além disso, existem muitos lagos, rios e piscinas, públicas e privadas, fazendo com que, 

perto de 90% dos habitantes de Victoria tenham, em algum momento do período de um 

ano, contato com o meio aquático. 

Por este motivo, além de estar amparado por uma estatística que demonstrava 

haver algo em torno de 64 mortes por afogamento a cada ano e a ocorrência de múltiplos 

afogamentos em praia no mês de janeiro de 1998, é que o governo de Victoria decidiu 

desenvolver, formatar e lançar a sua campanha de educação e prevenção de acidentes no 

meio líquido. 

Semelhante à realidade do Estado do Paraná, em Victoria não existe qualquer tipo 

de atividade de patrulhamento de áreas de banho em rios e lagos próximos ao litoral, 

havendo serviços de prevenção e salvamento aquático apenas nas praias, sendo assim a 

campanha de conscientização desenvolvida pelo governo daquele estado australiano 

procura mostrar ao cidadão os inconvenientes de se banhar em áreas não vigiadas, e, se 

ainda assim, for desejo do indivíduo, a campanha procura orientá-lo no sentido de saber 

reconhecer riscos e somente fazer uso daquele meio se houver segurança. 

Nas praias, a orientação é de que o banhista utilize as áreas demarcadas e 

delimitadas por bandeiras, que identificam as condições do mar e se a praia é ou não 

guarnecida por equipes de salvamento. 

Todos os anos, durante o mês de novembro, próximo do início do verão, o programa 

é relançado, através de uma semana de prevenção dos acidentes aquáticos, onde 

atividades são desenvolvidas com vistas à proximidade do período mais quente do ano, 

quando as atividades aquáticas serão mais procuradas. 

Programas de rádio e televisão, peças publicitárias em jornais e revistas, 

suplementos em meios impressos de circulação diária, entre outros, são alguns dos meios 

utilizados pelo governo para divulgar as campanhas educativas. Além disso, materiais 

educativos, tais como vídeos, cartilhas e CD-ROM, são distribuídos todos os anos para as 

escolas de primeiro e segundo graus, para que os professores trabalhem os conteúdos 

educacionais com os alunos. 

Todas essas atividades têm por objetivo a mudança de comportamento e cultura da 

população local, e, segundo o relato de WHITTAKER (2002), houve uma redução de 64 

para 45 no número de óbitos por afogamento por ano, entre 1998 e 2001, além de que 



 

uma pesquisa demonstrou que o nível de consciência e aceitação das pessoas, com 

relação aos conhecimentos inerentes à prevenção e aos riscos envolvidos nas atividades 

aquáticas, atingiu 78,6% da comunidade envolvida, sendo que isso se refletiu em um 

aumento na preocupação dos pais em certificar-se que seus filhos possuíam 

conhecimentos sobre segurança no meio líquido e que sabiam nadar. 

Parece-me muito claro que esse tipo de iniciativa pode auxiliar na redução do 

número de incidentes, com ou sem óbitos, nas atividades aquáticas em qualquer lugar, 

independente das condições ambientais ou sociais. No entanto é óbvio também que, em 

uma sociedade com problemas extremos de saúde pública ou economia, entre outros, as 

prioridades serão outras que não a diminuição da incidência do número de afogamentos. 

Nesse sentido, foi desenvolvida uma pesquisa, durante o ano de 2004, com 

freqüentadores das praias de Pontal do Paraná, em nosso litoral. Nessa pesquisa, os 

banhistas eram instados a responder questões sobre alguns comportamentos durante o 

banho de mar. 

Na tabulação dos dados desta pesquisa, foram identificados alguns resultados bem 

interessantes. Segundo ANGELOTTI (2004), das 437 pessoas entrevistadas nos 

balneários de Pontal do Paraná, durante o mês de janeiro de 2004, 50% delas afirmaram 

não possuir nenhum conhecimento ou habilidade de natação, no entanto apenas 5% 

afirmaram nunca tomar banho de mar, o que demonstra que quase metade das pessoas 

que se banham no mar não possui condições de salvar a si mesmo em uma situação de 

emergência, algo que poderia ser mudado com um bom programa de conscientização. 

Ainda, relacionado a essa pesquisa, 9% dos entrevistados afirmaram que entram na 

água até a altura do joelho, 47% entram com água até a cintura, 29% com água até o peito 

e 7% com água superior à altura do corpo, sendo que, dos que entram com água superior 

à altura do peito, 66% são homens e daqueles que entram com água até a altura da cintura 

65,8% são mulheres. Esses resultados demonstram claramente que os homens se 

colocam em situação de risco com mais freqüência que as mulheres. 

Outro ponto da pesquisa que demonstra a falta de conhecimento dos banhistas com 

relação aos riscos do mar durante o banho, diz que apenas 20% dos entrevistados 

reconhecem, nas placas de perigo colocadas pelos guarda-vidas, um sinal de risco para o 

banho de mar. Além disso, apenas outros 20% reconhecem que o banho de mar apresenta 

riscos e que a praia é perigosa. Mais adiante a pesquisa demonstra que 79% das pessoas 

nunca se dirigem aos guarda-vidas para procurar saber das condições do mar e quais os 

riscos do local e, o que é ainda pior, 33% dos entrevistados declarou que não toma banho 



 

de mar em locais patrulhados por guarda-vidas, além de outros 13% que afirmaram que às 

vezes tomam banho de mar em locais patrulhados por guarda-vidas. 

Esses resultados, muito provavelmente, refletem o comportamento padrão do 

banhista do litoral paranaense, e, ao que me parece, somente uma campanha massiva de 

conscientização quanto aos riscos envolvidos nas atividades no meio aquático, iniciando 

pelo ambiente escolar, poderia mudar esses dados e, conseqüentemente, os resultados 

apresentados nas estatísticas de incidentes relacionados ao banho de mar durante o 

período de verão, quando a freqüência nos balneários cresce exponencialmente. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O litoral paranaense encontra-se cercado pelo cinturão verde da Serra do Mar e da 

Serra da Prata. É banhado pelo Oceano Atlântico, fazendo divisa com os estados de Santa 

Catarina e São Paulo, sendo formado por sete municípios, Antonina, Guaraqueçaba, 

Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. 

A costa oceânica do Estado do Paraná (25º20’ – 25º55’ S; 48º10’ – 48º35’ W), 

estende-se por aproximadamente 100 Km na direção NE-SW. A planície costeira 

paranaense caracteriza-se por terraços arenosos formados durante regressões marinhas 

quaternárias (ANGULO apud ANGELOTTI, 2004, p. 4). As praias têm constituição arenosa, 

com sua dinâmica dominada por ondas e correntes de deriva litorânea. A costa oceânica é 

dividida em três setores em função da ocorrência das baías de Paranaguá e Guaratuba em 

seus limites. Ao norte da baía de Paranaguá encontra-se a planície de Superagüi ou 

planície norte. Entre Pontal do Sul e Caiobá encontra-se a planície da Praia de Leste e ao 

sul da baía de Guaratuba localiza-se a planície sul ou Brejatuba. 

O clima do litoral paranaense é subtropical úmido mesotérmico, de acordo com a 

classificação de Köeppen, com verão quente e pluviosidade média anual elevada 

(>2000mm). Não há uma estação seca típica, mas o verão é mais chuvoso que o inverno 

(ANGULO apud ANGELOTTI, 2004, p. 4). 

A maré possui um ciclo caracterizado como semidiurno, com amplitudes, máxima e 

mínima, de 2 e 0,5 metros respectivamente (KNOPPERS, et al. apud ANGELOTTI, 2004, 

p. 5). 

No Estado do Paraná, os avanços das frentes frias acompanhadas de fortes ventos 

do quadrante sul podem causar erosão pronunciada nas praias. Quando a ocorrência 



 

deste fenômeno coincide com um dia de maré de sizígia10, os efeitos erosivos são ainda 

mais notáveis devido ao acontecimento da maré meteorológica (BIGARELLA et. al. apud 

ANGELOTTI, 2004, p. 5). De acordo com MARONE & CAMARGO apud ANGELOTTI 

(2004, p. 5), tal maré é responsável pelo aumento ou diminuição do nível do mar em 

relação às marés astronômicas observadas em um dado local, podendo acarretar a 

formação de ondas de superfície com grande poder destrutivo, num evento conhecido por 

ressaca. 

CALLIARI & KLEIN apud ANGELOTTI (2004, p. 5) afirmam que a dinâmica praial na 

costa sul brasileira é regulada, principalmente, pelos fenômenos associados à passagem 

de frentes meteorológicas ou frentes polares. 

Ao se fazer uma análise do histórico da ocupação recente, verifica-se que, antes da 

construção da PR-412, rodovia que liga a BR-277, eixo rodoviário que faz a ligação entre 

Curitiba e Paranaguá, e o balneário de Praia de Leste, as construções predominantes 

eram casas e ranchos de pesca, concentrados em pequenos agrupamentos. As principais 

atividades econômicas eram a pesca artesanal e as lavouras de subsistência, tendo a 

banana e a mandioca como principais produtos. 

Atualmente a microrregião do Litoral Paranaense é caracterizada como uma das 

mais urbanizadas do Estado do Paraná. Segundo o Censo Demográfico 2000 (IBGE, 

2001), 88% da população, de 236 mil habitantes, residia em áreas urbanas. O litoral 

paranaense apresenta ainda grandes taxas de crescimento populacional. Entre os anos de 

1991 e 2000, a taxa de crescimento anual foi de 3,39% enquanto a taxa de crescimento da 

população brasileira foi de 1,6% ao ano (ANGELOTTI, 2004). 

E é nesse ambiente que se desenvolve, anualmente, a Operação Verão do Corpo 

de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná, com principal atenção aos, aproximadamente, 

61 Km de praias que estão localizadas nas planícies de Praia de Leste e do Brejatuba. 

Nessas praias estão distribuídos 93, dos 99, postos de guarda-vidas, destinados a prestar 

serviços de prevenção e salvamento aquático aos banhistas que se dirigem ao litoral 

paranaense com o intuito de aproveitar seus merecidos períodos de descanso e os 

prazeres de um banho de mar na época mais quente do ano no hemisfério sul. 

Através do 2º SGBI (Subgrupamento de Bombeiros Independente), unidade  ligada 

diretamente ao Comando do Corpo de Bombeiros, é que são executadas ações e 

operações que têm por objetivo proporcionar segurança à população fixa e flutuante do 

litoral de estado durante o período em que se desenvolve a Operação Verão, mediante 
                                            
10 Palavra originária do grego e que significa conjunção, as marés de sizígia ocorrem quando Terra, Lua e Sol 
estão alinhados, aumentando a influência dos astros na amplitude das marés. Também são conhecidas por 
marés vivas, marés de lua cheia ou marés de lua nova. 



 

atividades características de bombeiros como: prevenção e combate a incêndios, buscas, 

salvamentos, vistorias, atendimento pré-hospitalar e atividades de guarda-vidas, de modo 

a reduzir ao máximo o número de vítimas e prejuízos materiais. A aplicação dos recursos 

materiais e humanos colocados à disposição da Operação Verão é feita por subáreas, as 

quais se dividem da seguinte maneira: 

Subárea I – Município de Pontal do Paraná – 33 postos 

 FIGURA 1 – ÁREA ATENDIDA PELA SUBÁREA I 

 
FONTE: Google Earth 

Subárea II – Município de Matinhos – 33 Postos 

FIGURA 2 – ÁREA ATENDIDA PELA SUBÁREA II 

 

ÁREA DA SUBÁREA I –
EM VERMELHO 

ÁREA DA SUBÁREA II – 
EM VERMELHO 



 
FONTE – Google Earth 

Subárea III – Município de Guaratuba – 28 Postos 

FIGURA 3 – ÁREA ATENDIDA PELA SUBÁREA III 

  
FONTE – Google Earth 

 

Subárea IV – Município de Paranaguá e Ilha do Mel – 3 Postos 

Subárea V – Municípios de Antonina e Morretes – 2 Postos 

 

No caso das subáreas IV e V se faz desnecessário incluir imagens, tendo em vista 

que a área atendida é infimamente menor do que as das subáreas anteriores, limitando-se 

a pequenas áreas de banho em locais específicos, sendo, inclusive, os resultados obtidos 

insignificantes para o estudo de dados indicadores de desempenho, devido às 

peculiaridades totalmente diversas desses locais em relação às subáreas I a III. 

Dentro desse cenário apresentado, o que nos interessa especificamente no 

presente trabalho é analisar as condições como são desenvolvidos os serviços de 

prevenção e salvamento aquático e, através da análise desses dados, identificar 

tendências e padrões nos eventos de salvamentos aquáticos e afogamentos ocorridos no 

litoral paranaense,  que poderão auxiliar na execução e diagnóstico da Operação Verão 

por parte do Corpo de Bombeiros. 

 

 

ÁREA DA SUBÁREA III –
EM VERMELHO 



 

5 RESULTADOS DAS OPERAÇÕES VERÃO DE 1997/1998 A 2004/2005 

 

A partir desse capítulo, passaremos a apresentar e discutir os dados relativos às 

ocorrências, de incidentes durante o banho de mar, atendidas pelos guarda-vidas durante 

as operações verão no período compreendido entre as temporadas de 1997/1998 e 

2004/2005. O objetivo deste capítulo é, através da discussão e análise dos dados 

apresentados, demonstrar tendências e procurar identificar indicadores que auxiliem na 

compreensão dos eventos ligados aos incidentes durante o banho de mar e, desta forma, 

permitam utilizar esses dados estatísticos no planejamento e execução de uma operação 

verão. 

 
5.1 RECURSOS HUMANOS  
 

Como já citado anteriormente, o 2º Subgrupamento de Bombeiros Independente, 

com sede em Paranaguá, é responsável pela gerência e execução das atividades 

relacionadas à operação verão, no litoral do estado, durante o período de verão. Para 

tanto, essa unidade utiliza seu próprio pessoal, além de um efetivo extra que é deslocado 

de outras unidades do Corpo de Bombeiros, tanto da Capital quanto do Interior, e que é 

incorporado ao efetivo do 2º SGBI, na condição de adidos àquela unidade, para fazer 

frente à demanda de atividades relacionadas ao Corpo de Bombeiros, inclusive o serviço 

de guarda-vidas, que cresce exponencialmente durante o período de verão. 

Além do efetivo militar, a partir da temporada de 2000/2001, um contingente de 

guarda-vidas civis voluntários, recrutados entre pessoas que possuam pelo menos o 

segundo grau completo, são agregados ao pessoal que presta serviços nos balneários do 

litoral paranaense, auxiliando os guarda-vidas militares nas atividades de prevenção e 

salvamento aquático. 

Esse efetivo de guarda-vidas civis é selecionado entre pessoas que são submetidas 

a testes de aptidão no meio aquático e de aptidão física, além de serem obrigados a 

apresentar atestados antecedentes criminais, entre outros. Após esse período de testes 

seletivos, os candidatos aprovados passam por um curso preparatório para as atividades 

inerentes à prevenção e ao salvamento aquático, tornando-os aptos a auxiliarem um 

guarda-vidas profissional nas atividades diárias. 

 



 

TABELA 3 – EFETIVO APLICADO NAS OPERAÇÕES VERÃO E SUA EVOLUÇÃO ANO 
A ANO. 

Temporada 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Efetivo aplicado 516 549 557 601 635 619 670 639

Incremento (%) (1) *** 6,40 1,46 7,90 5,66 -2,52 8,24 -4,63

Incremento total (%) (2) 23,84 
FONTE: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR 
(1) Incremento do efetivo aplicado na operação verão, considerando uma operação em relação à anterior. 
(2) Incremento do efetivo aplicado na operação verão, considerando a primeira e a última operação do período 
de estudo. 

 
GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DO EFETIVO APLICADO NA OPERAÇÃO VERÃO ANO A 

ANO. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Efetivo Total Evolução do efetivo
FONT

E: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR 
 

 Analisando a tabela e o gráfico que demonstram a aplicação do efetivo durante as 

operações verão, no período estudado, podemos observar que o incremento no número de 

pessoas empregadas na execução da atividade variou de operação para operação, 

chamando atenção, inclusive, o fato de que, em algumas operações, o efetivo foi menor do 

que o da operação anterior. 

 De qualquer forma, o incremento geral no número de pessoas trabalhando na 

execução das atividades do Corpo de Bombeiros, durante a operação verão, ficou em 

23,84%, dentro do período estudado, considerando a primeira temporada em relação à 

última. 

 



 

5.2 ORIENTAÇÕES E SALVAMENTOS 

 

As orientações, ou advertências, dentro do contexto da operação verão, são todas 

aquelas ações, executadas por um guarda-vidas, que visam a prevenção dos riscos de 

afogamento e a integridade física dos banhistas, dentro de sua área de atuação. As 

orientações ou advertências são a manifestação mais evidente da aplicação do poder de 

polícia por parte do Corpo de Bombeiros. Desta forma, qualquer banhista que esteja em 

uma situação de risco poderá ser orientado ou advertido, por um guarda-vidas, a sair do 

local onde está, devendo dirigir-se a outro local mais seguro, saindo da situação de perigo 

em que se encontrava. 

Como já citado no capítulo anterior, a atividade de orientação, também citada em 

algumas referências como ação preventiva, é a mais importante de todas as ações a 

serem executadas por um guarda-vidas, pois ao negligenciar a prevenção é que o 

salvamento ocorre. O salvamento, então, é a ação mais extrema a ser tomada pelo 

guarda-vidas na preservação da incolumidade da vida humana. Sendo assim, o 

salvamento deve ser evitado a qualquer custo, dando total ênfase à prevenção. 

Quando ocorre o salvamento, a vítima já está em uma situação de risco tal que, 

provavelmente, não conseguiria sair sem o auxílio de outrem. Esse auxílio pode ocorrer 

desde estender uma mão para puxar essa vítima para um local mais seguro, auxiliando a 

alcançar uma área menos profunda ou a sair da ação de uma corrente marítima que 

poderia levá-lo para longe da praia, sem, no entanto, ter sofrido qualquer experiência de 

dificuldades respiratórias pela imersão ou submersão, até aquela situação em que a vítima 

é um afogado de grau 6, ou seja, como já explicado no capítulo 4, aquela que já se 

encontra em parada cárdio-respiratória. 

Ações de orientação e salvamentos são as duas principais atividades desenvolvidas 

pelos guarda-vidas no seu trabalho diário, entre as outras que desempenha, sendo que o 

melhor ou pior desempenho nas ações preventivas influencia de maneira indiretamente 

proporcional na ocorrência de salvamentos, em outras palavras, quanto mais orientações 

um guarda-vidas realizar, menos salvamentos ele irá ter de fazer e, muito provavelmente, 

menor será a probabilidade de ocorrer um óbito por afogamento em seu turno e área de 

trabalho, além de se evitar a se expor às situações de risco presentes em toda situação de 

salvamento. 

 

TABELA 4 – ORIENTAÇÕES, SALVAMENTOS, DURAÇÃO, ORIENTAÇÕES DIÁRIAS E 
SALVAMENTOS DIÁRIOS 



 

Temporada 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Orientações 22535 42537 49915 47606 41434 46153 48257 63278

Salvamentos 1354 996 1354 1394 1429 1120 1377 1656

Duração(1) 72 62 86 67 58 81 72 71

Orientações/dia 313,0 683,2 580,4 710,5 714,4 569,8 670,2 891,2

Salvamentos/dia 18,8 16,1 15,7 20,8 24,6 13,8 19,1 23,3

Orientações/salvamento 16,6 42,5 36,9 34,2 29,0 41,2 35,0 38,2

FONTE: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR 
(1) Duração da operação verão, para o período considerado, em dias. 
 

GRÁFICO 2 – EVOLUÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE ORIENTAÇÃO E  SALVAMENTO 
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GRÁFICO 3 – EVOLUÇÃO DA OCORRÊNCIA DIÁRIA DE ORIENTAÇÕES E 
SALVAMENTOS 
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 Como é possível observar na tabela nº 2 e nos gráficos nº 2 e nº 3, existe uma 

variação relativamente grande no número de orientações e salvamentos ano a ano. No 

entanto, essa variação é muito maior se considerarmos apenas as orientações, 

independentemente de analisarmos os números absolutos e os números relativos à 

duração de cada operação verão. 

 É importante salientar, entretanto, que o mais importante é analisar as estatísticas 

de maneira contextualizada e, nesse caso, fica óbvio que o mais correto é analisar o 

número de orientações e salvamentos do ponto de vista da duração da operação verão, já 

que, se tivermos uma operação muito curta e outra muito longa, teremos, sem sombra de 

dúvidas, um número menor de orientações e salvamentos para o primeiro caso do que 

para o segundo, para condições semelhantes. No entanto, se para esse mesmo caso, 

tivermos o mesmo número de ocorrências absolutas, só poderemos perceber a diferença 

ao contextualizar os resultados, ou seja, se os considerarmos de forma relativa. 

 Dessa forma, ao analisar os dados da tabela nº 2, podemos observar que, num 

plano geral, houve um aumento de 184,8% no número de orientações feitas diariamente 

em cada operação verão. Esse número mostra claramente a mudança na cultura do 

profissional guarda-vidas, com o passar dos anos, em relação à importância da prevenção 

dos acidentes no meio aquático. Esses números parecem estar intimamente relacionados 

à procura constante do Comando do Corpo de Bombeiros, através do seu Centro de 

Ensino e Instrução, em padronizar a formação do guarda-vidas, independente de qual 

unidade esteja conduzindo o curso.  



 

Um dos grandes marcos dessa padronização é a produção do Manual de 

Salvamento Aquático, do Centro de Ensino e Instrução, no ano de 2000, o qual permitiu 

aos instrutores, em qualquer município do Paraná, uniformizar as instruções ministradas e, 

por conseguinte, a formação do guarda-vidas. 

 Nessa mesma linha, pode ser observado que o número de salvamentos diários 

cresceu apenas 24% no mesmo período, o que confirma, não só a mudança de cultura e 

postura do guarda-vidas do Corpo Bombeiros da PMPR, mas também que a prevenção é a 

grande arma para se evitar o aumento do número de salvamentos. 

 De qualquer maneira, não podemos considerar que já atingimos a nossa 

capacidade máxima de trabalho preventivo, pois, segundo SZPILMAN (2005e), a USLA 

(United States Lifesaving Association) estima que deve haver, aproximadamente, 43 ações 

preventivas para cada salvamento realizado e, como pode se observado na tabela nº 2, 

nosso desempenho, embora já tenha estado próximo, ainda não alcançou esse resultado, 

obtendo suas melhores performances nas temporadas de 1999 e 2003, com 42,5 e 41,2 

orientações para cada salvamento, respectivamente. 

 Na média, no período estudado, nosso desempenho está em 33,9 orientações por 

salvamento, o que está ainda muito longe do desejável. É claro que indicador sofreu 

bastante alteração em virtude dos resultados apresentados nas  temporadas de 1998 e 

2002, quando atingimos os níveis de 16,6 e 29 orientações por salvamento, 

respectivamente, o que significa um desempenho muito ruim. 

 A meta deve ser alcançar, no mínimo, uma relação de 43 orientações para cada 

salvamento, inclusive fazendo com que a média histórica se aproxime cada vez mais 

desse índice. Procurando aproximar nosso desempenho do que é considerado aceitável 

por uma das mais reconhecidas associações de salvamento aquático do mundo e, por que 

não, estabelecer novos índices de desempenho baseados em nossos próprios resultados. 

 Um ponto negativo levantado ao se analisar os relatórios das operações verão do 

período de estudo, é que não se contabilizaram os dados relativos às orientações 

realizadas por postos. Talvez esses dados pudessem demonstrar se realmente houve um 

comportamento diferente entre aqueles postos que fizeram mais salvamentos e aqueles 

que realizaram mais orientações. Dessa forma, uma grande inovação seria o de 

contabilizar também no relatório final das operações verão o número de orientações por 

posto. 

 
TABELA 5 – OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO POR SUBÁREA 

SUBÁREA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 



 

SUBÁREA I 425 225 304 339 590 349 474 591 3297

SUBÁREA II 450 538 585 470 450 338 333 470 3634

SUBÁREA III 465 224 413 432 345 364 536 507 3286

SUBÁREA IV 7 7 23 47 17 30 34 6 171

SUBÁREA V 7 2 29 106 27 39 0 82 292

TOTAL 1354 996 1354 1394 1429 1120 1377 1656 10680
FONTE: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR 
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 Em relação à distribuição do número total de salvamentos por subárea, observamos 

que as subáreas IV e V respondem por apenas 5% dos casos de salvamentos, ficando os 

outros 95% distribuídos de uma forma muito parecida entre as subáreas I, II e III. 

 Essa configuração, entretanto, mostra uma tendência de mudança, tendo em vista 

que nas últimas quatro temporadas tem havido um constante aumento no número de 

salvamentos nas subáreas I e III, que aparecem, ao final, com um número global de 

salvamentos maior do que o da subárea II. 

 Essa tendência parece ter relação com o aumento do número de aglomerações 

humanas que tem surgido nos municípios de Pontal do Paraná e Guaratuba, aumentando 

as áreas em que há banhistas nas praias desses balneários, diferentemente do Município 

de Matinhos que já ocupou praticamente toda a sua extensão de praia. 

 

5.3 ÓBITOS POR AFOGAMENTO 

 

A ocorrência do óbito por afogamento, para o Corpo de Bombeiros, durante a 

operação verão, é o que de pior pode ocorrer, pois, embora saibamos que, em algumas 

situações, no momento do evento nada poderia ser feito, fica uma sensação de impotência 

e de que de alguma forma falhamos. 



 

Por isso, o óbito por afogamento, além de ser um acontecimento extremamente 

triste e infeliz para uma família, também é traumático e marcante para todos aqueles que, 

com responsabilidade e espírito solidário, participam de alguma forma da atividade de 

prevenção e salvamento aquático. 

 

5.3.1 Óbitos por local, horário e dia da semana 

 

Durante o período de uma operação verão, no litoral paranaense, óbitos por 

afogamento podem ocorrer em rios, baías, lagos, piscinas ou em qualquer outro corpo 

d’água, no entanto as mortes ocorrem principalmente nas praias dos balneários. E são 

exatamente essas mortes que interessam para a avaliação dos serviços da prevenção e 

salvamento aquático, pois são justamente nessas praias em que a atividade de guarda-

vidas se faz presente de forma planejada, organizada e efetiva, visando à preservação da 

vida humana durante o período mais quente e movimentado do ano no litoral paranaense. 

Dos 152 óbitos por afogamento, ocorridos no litoral paranaense, durante o período 

das operações verão em estudo, 108 ocorreram em praias, enquanto que 44 ocorreram em 

outros locais, como rios, piscinas e baías. Isso mostra que 28,9% dos óbitos ocorreriam 

independentemente do exercício da atividade de guarda-vidas. Dessa forma, para este 

estudo, o foco da atenção está voltado para as ocorrências de óbito por afogamento em 

praia, ou seja, aqueles 71,1% de ocorrências restantes. 

 Outro dado interessante mostra que dos 108 óbitos por afogamento ocorridos em 

praia no período, 75 deles, ou 69,4%, ocorreram em horários compreendidos entre oito 

horas da manhã e oito horas da noite, horário das atividades dos serviços de guarda-vidas. 

As outras 33 ocorrências de óbito por afogamento, ou seja, 30,6% delas, ocorreram fora do 

horário das atividades de guarda-vidas. 

 Dessa forma, se contabilizarmos os números apresentados, podemos observar que, 

dos 152 óbitos por afogamento durante as operações verão, 75 ocorreram em praia e 

durante o horário de atividades dos serviços de guarda-vidas e 77 ocorreram em outros 

locais, que não praias, ou fora do horário de atividades de guarda-vidas. 

 O que não ficou muito claro nos relatórios das operações verão foram onde 

exatamente ocorreram essas mortes por afogamento nas praias do litoral paranaense, 

pois, como a experiência tem demonstrado, muitos óbitos ocorridos durante o horário de 

atividades de guarda-vidas aconteceram em locais distantes dos postos de guarda-vidas. 

No entanto, esses dados tiveram a sua análise prejudicada, já que não se faziam presente 

nos relatórios. Sendo assim, para efeito de análise de desempenho, foram computadas 



 

todas as mortes em praia, durante o horário de atendimento dos guarda-vidas, como sendo 

em área de atendimento. 

 Esse é um dos motivos pelo qual um relatório de ocorrência de afogamento deveria 

ser desenvolvido e adotado para uso dos guarda-vidas, em que se poderia especificar 

melhor o local do fato, a distância que ocorreu do posto de guarda-vidas, a direção, além 

de poderem ser detalhados dados importantes como o clima no momento do evento, o 

comportamento da maré, entre outros. 

 

GRÁFICO 6 – ONDE OCORRERAM OS ÓBITOS POR AFOGAMENTO DURANTE AS 
OPERAÇÕES VERÃO DO PERÍODO ESTUDADO 

71%

29%

Óbitos em praia Óbitos fora de praia
 

FONTE: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR 

GRÁFICO 7 – PERÍODO DO DIA EM QUE OCORRERAM OS ÓBITOS POR 
AFOGAMENTO NAS PRAIAS DO LITORAL PARANAENSE, DURANTE 
AS OPERAÇÕES VERÃO DO PERÍODO DE ESTUDO 



 

69%

31%

Horário de GV Fora de horário
 

FONTE: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR 
 

 Ainda com relação ao período de ocorrência dos óbitos por afogamento, foi possível 

extrair dos relatórios das operações verão do período estudado, os horários de quase 90% 

dessas ocorrências. 

 A análise dos dados aliada à experiência de vários anos de trabalho em operações 

verão e à literatura existente sobre o tema, nos leva a algumas deduções interessantes. 

 Uma primeira constatação feita ao se analisar os dados relativos às operações 

verão do período estudado é a de que, em alguns casos, 14 dos 108, ou 13% do total, não 

foram registrados os horários das ocorrências de óbito por afogamento. Esse fato aliado à 

falta de registros precisos dos locais dessas ocorrências, impede uma análise 

epidemiológica melhor do comportamento da ocorrência desses eventos. 

 De qualquer forma, analisando os eventos com registros mais detalhados, foi 

possível determinar que, das ocorrências de óbito por afogamento ocorridos nas praias do 

litoral paranaense, naqueles horários em que não há serviços de prevenção e salvamento 

aquático, 12% aconteceram no período entre seis e oito horas da manhã, 6,5% ocorreram 

depois das oito horas da noite e antes da meia noite e outros 7,4% aconteceram de 

madrugada, entre meia noite e seis horas da manhã. 

 Já em relação aos eventos de óbito por afogamento, ocorridos em horários de 

atividade de guarda-vidas, 9,3% ocorreram entre oito e dez horas da manhã, 13% 

aconteceram entre dez horas da manhã e meio-dia, 6,5% entre meio-dia e duas horas da 

tarde, 12% entre duas e quatro horas da tarde, 15,7% entre quatro e seis horas da tarde e 

4,6% entre seis horas da tarde e oito horas da noite. 

 



 

TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE ÓBITO POR AFOGAMENTO POR 
FAIXA HORÁRIA 

Período 
06:00 

às 
07:59 

08:00 
às 

09:59 

10:00 
às 

11:59 

12:00 
às 

13:59 

14:00 
às 

15:59 

16:00 
às 

17:59 

18:00 
às 

20:00 

20:01 
às 

23:59 

00:00 
às 

05:59 

Sem 
registro 

Abs. 13 10 14 7 13 17 5 7 8 14 

% 12 9,3 13 6,5 12 15,7 4,6 6,5 7,4 13 

FONTE: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR 
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Analisando a tabela e o gráfico que apresentam a distribuição das ocorrências de 

óbitos por afogamento, por faixa horária, parece haver confirmação de que a intervenção 

do guarda-vidas é essencial para a não-ocorrência ou pelo menos diminuição da incidência 

dessas ocorrências. 

 Isto fica bem claro se observarmos que, na faixa horária exatamente anterior ao 

início das atividades de guarda-vidas, ou seja, das seis às oito horas da manhã, o número 

de óbitos é 30% maior do que entre oito e dez horas da manhã. Também é interessante 

destacar que nessa faixa horária o número de ocorrências é maior do que nos horários 

entre meio-dia e duas horas da tarde e seis horas da tarde e oito horas da noite, além de 

ser igual ao número de ocorrências entre duas e quatro horas da tarde, todos horários 



 

onde há serviço de guarda-vidas e o número de banhistas é muitas vezes maior do que 

nas primeiras horas da manhã. 

 Esse mesmo fator pode ser observado ao final do período, quando o número de 

eventos de óbito é maior após o encerramento das atividades de guarda-vidas, entre oito 

horas da noite e meia-noite, do que no período final do serviço. Isso ocorre também se 

compararmos esse número com o número de óbitos que ocorrem no período da 

madrugada. 

 Esses dados parecem confirmar a constatação de que, aproximadamente, 30% das 

pessoas viriam a morrer se não fosse pela ação dos guarda-vidas (SZPILMAN, 2005d). 

Dessa forma, mesmo com um número infinitamente menor de pessoas na água naqueles 

horários em que os guarda-vidas não estão presentes, em comparação com os horários 

em que há serviços de prevenção e salvamento aquático, o número de óbitos é igual ou, 

em alguns casos, maior. 

 Sendo assim, em não havendo um serviço de prevenção e salvamento aquático no 

litoral do Paraná, o número de óbitos poderia chegar, em tese, a mais de 3.200, 

considerando o número total de salvamentos ocorridos no período estudado. 

 Outra constatação interessante é de que os horários em que ocorre o maior número 

de ocorrências de óbito são aqueles compreendidos entre quatro e seis horas da tarde e 

dez horas da manhã e meio-dia, em primeiro e segundo lugar respectivamente. Isso 

parece estar intimamente ligado ao maior número de banhistas nas praias, além estarem 

entre os horários mais quentes do dia. 

 Com relação aos dias da semana em que mais ocorrem incidentes durante o banho 

de mar que levam ao óbito por afogamento, o domingo foi, sem sombra de dúvida, o dia 

em que mais ocorreu esse tipo de evento. Aproximadamente 1 em cada 3 óbitos ocorre 

aos domingos. Esse fator parece estar ligado ao fato de que o fluxo de banhistas nas 

praias aos domingos, no período de verão, cresce exponencialmente. 

 Comprovando a tese acima exposta, estão os dados que mostram, logo depois do 

domingo, o sábado e a sexta-feira como os dias em que mais ocorreram óbitos por 

afogamento. 

 

TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO DOS ÓBITOS PELOS DIAS DA SEMANA 
Dia da semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

Absoluto 7 10 9 10 18 20 34

% 6,5 9,3 8,3 9,3 16,7 18,5 31,5
FONTE: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR 
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5.3.2 Óbitos por sexo e faixa etária 

 

Nesse item, os homens têm uma larga vantagem em comparação com as mulheres. 

Confirmando uma tendência mundial, os homens, no Paraná, durante o período das 

operações verão em estudo, morrem muito mais em virtude de afogamento do que as 

mulheres, qualquer que seja a faixa etária avaliada. 

No geral, os homens têm uma probabilidade 7,3 vezes maior de morrer afogado do 

que as mulheres, chegando ao pico de 11 vezes na faixa etária dos 20 aos 29 anos. 

Das 108 mortes por afogamento, os homens são responsáveis por 95 delas e as 

mulheres por apenas 13, respectivamente 88% e 12%. Esses dados revelam o maior 

comportamento de risco adotado pelos homens quando se banhando no mar. A 

experiência mostra que muitos homens fazem uso de bebidas alcoólicas antes de entrar no 

mar, no entanto dados relativos a esse fato não estão presentes nos relatórios, o que 

dificulta a identificação dos fatores comportamentais que levam os homens a essas 

situações de risco. 

Outro fator comportamental ligado às mortes por afogamento, parece ser a de que 

os homens mais jovens, assim como os adolescentes, carecem de auto-estima, o que faz 



 

com que esses indivíduos se coloquem em situações onde possam demonstrar que são 

mais fortes, mais velozes ou, simplesmente, mais corajosos do que os outros integrantes 

de seu grupo. 

Dos 28 casos de morte por afogamento fora do horário de atividade de guarda-

vidas, 26 foram de indivíduos do sexo masculino, 18 foram de indivíduos entre 13 e 29 

anos, sendo que dos 8 casos ocorridos durante a madrugada, 6 deles, ou seja, 75% desse 

total, eram de indivíduos masculinos da faixa etária de 13 a 29 anos. Isso demonstra que, 

além do fato de ser do sexo masculino, se esse indivíduo estiver na faixa etária dos 13 aos 

29 anos é uma provável vítima de afogamento no litoral paranaense. 

Em determinadas faixas etárias, as mulheres sequer apresentam registros de óbito 

por afogamento, diferentemente dos homens, que apresentam registros em todas as faixas 

etárias, inclusive na faixa dos 70 anos ou mais de idade. 

Embora, em números absolutos, haja uma diferença muito grande entre os grupos 

de indivíduos masculinos e femininos, o comportamento de risco apresentado pelos mais 

jovens, em virtude da ocorrência dos registros de óbito, é semelhante em ambos os sexos.  

No geral, os adolescentes, entre 13 e 19 anos, são responsáveis por 39,8% dos 

óbitos, seguidos dos adultos jovens, entre 20 e 29 anos, que respondem por 21,3% das 

mortes. 

Só essas duas faixas etárias registram mais de 60% das ocorrências de óbito por 

afogamento nas praias do Paraná, durante as operações verão. Isso mostra um número 

alarmante que indica que, de cada 5 pessoas que morrem afogadas, 3 são adolescentes 

ou jovens adultos. Um índice que pode, inclusive, revelar impacto no setor produtivo da 

sociedade, pois as pessoas que estão morrendo afogadas estão justamente nas faixas 

etárias mais promissoras e produtivas para o futuro de um país. 

 
TABELA 8 – ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA 

      Geral        Homens       Mulheres 
Faixa etária 

Abs. % Abs. %(1) Abs. %(2)

Até 12 anos 9 8,3 6 6,3 3 23,1

13 a 19 anos 43 39,8 37 38,9 6 46,2

20 a 29 anos 23 21,3 21 22,1 2 15,4

30 a 39 anos 11 10,2 11 11,6 0 0

40 a 49 anos 9 8,3 7 7,4 2 15,4

50 a 59 anos 11 10,2 11 22,6 0 0



 

60 a 69 anos 1 0,9 1 1,1 0 0

70 anos ou mais 1 0,9 1 1,1 0 0
FONTE: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR 
(1) Porcentagem de óbitos entre os indivíduos masculinos apenas 
(2) Porcentagem de óbitos entre os indivíduos femininos apenas 
 

Entre os indivíduos mais velhos, chama atenção o número relativamente alto de 

óbitos entre homens de 50 a 59 anos de idade, para o que não se encontrou uma 

explicação plausível mediante as informações que foram colhidas dos relatórios. 

Talvez se houvesse dados relativos à idade e sexo dos indivíduos que foram vítimas 

de incidentes durante o banho de mar e que vieram a ser salvas, possivelmente 

poderíamos encontrar alguma informação que auxiliasse no entendimento desse 

fenômeno. 

Outra constatação que se faz é quanto aos dois óbitos ocorridos entre indivíduos 

masculinos com mais de 60 anos. Muito provavelmente esses casos foram situações fora 

da normalidade, no entanto essa constatação só poderia ser provada com a existência de 

dados relativos aos salvamentos de pessoas dessa idade. Dessa forma, poderia se saber 

se pessoas dessa idade são contumazes em se expor a situações de risco ou não, 

podendo levar à conclusão se esses óbitos foram fortuitos ou não. 

 

GRÁFICO 10 – ÓBITOS POR FAIXA ETÁRIA 
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 A falta de dados relativos ao sexo e idade do indivíduo que foi vítima de um 

incidente durante banho de mar e que veio a ser salvo prejudica a análise epidemiológica 

dos casos de afogamento. Se estes dados existissem, poderíamos entender melhor se os 

casos de óbitos são independentes ou não das situações rotineiras. 

 Um exemplo disso é a situação dos indivíduos mais velhos e dos indivíduos mais 

novos, pois a experiência demonstra que não é rotineiro o salvamento de crianças, bem 

como o de pessoas idosas, no entanto cada grupo contribui com 8%  10% das ocorrências 

de óbito em praias; já com relação aos salvamentos não ficou claro se o comportamento 

do modelo é o mesmo. 
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5.3.3 Relação entre óbitos e condições climáticas 

 

Uma das grandes preocupações que assola os responsáveis pelos serviços de 

prevenção e salvamento aquático é justamente o que fazer nos dias de clima muito ruim, 

dias em que chove forte, com vento e frio durante a operação verão. Será que nesses dias 

o melhor a se fazer é retirar os guarda-vidas das praias para evitar expô-lo ao mau tempo, 



 

impedindo assim que o mesmo venha a desenvolver alguma doença relacionada à 

exposição ao frio e umidade, ou então mantê-lo na praia visando a não ocorrência de 

incidentes de banho de mar, que podem evoluir para uma situação de óbito por 

afogamento? 

É óbvio que nada tem mais valor do que a vida humana e, independente da situação 

ou do clima, não há qualquer dúvida de que o guarda-vidas permaneceria atento e vigilante 

em seu posto se disso dependesse a vida de outrem. 

O que as estatísticas demonstram, no entanto, é que em 93,5% dos casos de óbito, 

não chovia no momento da ocorrência, já em 5,6% das ocorrências havia chuvisco e em 

apenas 1 caso, ou aproximadamente 1% do total, chovia fraco no momento da ocorrência, 

além do que, esse fato se deu após o horário de atividades dos guarda-vidas, mais 

precisamente às oito horas e trinta minutos da noite do dia onze de janeiro de dois mil e 

cinco, no balneário de Caiobá. 

De qualquer forma, em todas os eventos, independentemente de o clima estar 

chuvoso ou não, a temperatura estava acima dos 20 graus centígrados. Quase metade das 

ocorrências de óbito por afogamento se deu em dias ou noites de clima bom e temperatura 

relativamente alta. 

Em 32,4% dos casos, a temperatura estava entre 20,1 e 25 graus centígrados, em 

45,4% a temperatura estava entre 25,1 e 30 graus centígrados e em 3,7% entre 30,1 e 35 

graus centígrados, o que para os padrões da região sul do Brasil e, em especial, o litoral 

paranaense, é uma temperatura alta, pois, segundo os dados meteorológicos levantados, a 

temperatura máxima média, ou seja, tomando como base de cálculo somente as 

temperaturas máximas alcançadas no período determinado, para os meses de janeiro e 

fevereiro, no litoral do Paraná, não passa dos 29 graus centígrados. Nos outros 18,5% dos 

casos, não há registro da temperatura para o momento do incidente. 

 Se os dados relativos às condições climáticas, no momento dos salvamentos, 

existissem e estivessem disponíveis, poderíamos, por exemplo, determinar se nos dias 

chuvosos ou de baixa temperatura, ou ainda com ambos os fenômenos meteorológicos 

juntos, o banhista tem o mesmo tipo de risco, que tipo de banhista se coloca em situação 

de risco, se o padrão é o mesmo dos dias típicos de verão ou, ainda, qual é a 

probabilidade de ocorrerem incidentes durante o banho de mar nos dias atípicos do verão. 

 Com relação aos óbitos por afogamento, foi possível determinar algumas 

características do clima, no momento do incidente,  em virtude de haver registros de dia e 

horário, bem como haver dados relativos ao clima, para acesso via Internet, 

disponibilizados pelo SIMEPAR. Dessa forma, cruzando os dados das duas instituições, 



 

Corpo de Bombeiros e SIMEPAR, foi possível determinar algumas tendências nos casos 

de incidentes durante o banho de mar que resultam em óbito. 

 

TABELA 9 – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NO MOMENTO DOS ÓBITOS 
Temperatura Abs. % Precipitação Pluviométrica Abs. % 

abaixo de  20º C 0 0

20,1 a 25º C 35 32,4
Sem chuva 101 93,5

25,1 a 30º C 49 45,4

30,1 a 35º C 4 3,7
Chuvisco 6 5,6

acima de 35º C 0 0

sem registro 20 18,5
Chuva fraca 1 0,9

FONTE: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR e SIMEPAR 

 

GRÁFICO 12 –  PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA NO MOMENTO DOS ÓBITOS 
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FONTE: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR e SIMEPAR 
 

GRÁFICO 13 – TEMPERATURA AMBIENTE NO MOMENTO DOS ÓBITOS 
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FONTE: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros e SIMEPAR 
 

 A existência de registros das condições de mar e maré, no momento das 

ocorrências de incidentes durante o banho de mar, cruzados com os registros de clima e 

da vítima, seria muito importante para a caracterização do comportamento de risco das 

vítimas e também para poder compreender de maneira científica quais seriam as 

condições ideais para a ocorrência desses eventos. 

 Não existem registros com relação à maré ou das condições de mar, calmo ou 

bravio, com ondas grandes ou pequenas, que possam auxiliar nesse entendimento. 

 Embora existam os registros dos momentos dos incidentes que terminaram em 

óbitos, não é possível fazer o cruzamento desses dados com os dados existentes nas 

tábuas das marés disponíveis, já que, devido à distância dos pontos onde ocorreram os 

fatos, em relação ao local considerado para a medida da altura da maré, existe um lapso 

de tempo, que pode variar com as condições climáticas, fazendo com que o simples 

cruzamento desses dados alterasse o resultado final, podendo apresentar um saldo 

diferente da realidade. 

 Desta forma, o ideal seria que esses dados existissem e fossem disponíveis. Como 

isso não é possível, seria importante que doravante viessem a ser registrados para 

melhorar o entendimento do fenômeno da ocorrência de incidentes durante o banho de 

mar. 

 

5.3.4 Fluxo de turistas ao litoral paranaense 



 

 

A população flutuante no litoral paranaense, durante o período de verão, é um 

importante indicador, se não o mais importante, para se compreender alguns índices de 

desempenho apresentados pelo serviço de prevenção e salvamento aquático do Corpo de 

Bombeiros da PMPR. 

A PARANATURISMO, órgão da Secretaria Estadual de Turismo (SETUR), 

anualmente, a partir do verão de 1998, realiza estudo demográfico no litoral do Estado, 

com o objetivo de definir os perfis dos freqüentadores das praias do Paraná. 

Para que os dados relativos ao fluxo de pessoas ao litoral do Estado fossem mais 

bem compreendidos, eles foram considerados em relação ao número de dias de duração 

da temporada de verão considerada. 

Além disso, considerações sobre taxas de ocorrências de incidentes durante o 

banho de mar foram determinadas, tendo em vista os dados populacionais apresentados. 

Para isso, considerou-se, sempre, o número de ocorrências para cada 100.000 pessoas. 

 

TABELA 10 – POPULAÇÃO FLUTUANTE NO LITORAL DO ESTADO DO PARANÁ NO 
PERÍODO DE VERÃO E AS RELAÇÕES COM OS INCIDENTES 
DURANTE O BANHO DE MAR 

Temporada 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Pop. Flutuante(1) 1.647 1.530 1.564 1.588 1.365 1.383 1.566 1.643

Duração em dias 72 62 86 67 58 81 72 71

Pop. diária 22.875 24.677 18.194 23.705 23.549 17.085 21.754 23.153

Taxa(2) de orientações 1.368 2.768 3.190 2.997 3.033 3.334 3.081 3.849

Taxa(2) de salvamentos 82,2 65,1 86,5 87,8 104,6 80,9 87,9 100,7

Taxa(2) de mortalidade 1,4 0,5 1,5 0,3 0,8 0,8 0,8 0,9

% de óbitos(3) 1,7 0,8 1,7 0,3 0,8 1,0 0,9 0,8

FONTE: 3ª Seção do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR e PARANATURISMO 
(1) Multiplicado por mil 
(2) Taxa de incidentes para cada 100.000 pessoas 
(3) Porcentagem de óbitos ocorridos, considerado o total de incidentes durante o banho de mar 
 

GRÁFICO 14 – POPULAÇÃO FLUTUANTE DURANTE A TEMPORADA DE VERÃO E A 
DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA PELA DURAÇAO DA TEMPORADA DE VERÃO 
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FONTE: PARANATURISMO 

 
GRÁFICO 15 – TAXA DE ÓBITOS E SALVAMENTOS PARA CADA GRUPO DE 100.000 

PESSOAS 
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FONTE: 3ª Seção do Estado Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR e PARANATURISMO 

GRÁFICO 16 – TAXA DE ORIENTAÇÕES PARA CADA 100.000 PESSOAS EM 
RELAÇÃO À PORCENTAGEM DE ÓBITOS POR INCIDENTES 
DURANTE O BANHO DE MAR 
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FONTE: 3ª Seção do Estado Maior do Corpo de Bombeiros da PMPR 

 
GRÁFICO 17 – DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DA POPULAÇÃO FLUTUANTE E A VARIAÇÃO 

DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA ACUMULADA NOS MESES DE 
JANEIRO E FEVEREIRO 
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FONTE: SIMEPAR e PARANATURISMO 
 

GRÁFICO 18 - DISTRIBUIÇÃO DIÁRIA DA POPULAÇÃO FLUTUANTE E A VARIAÇÃO 
DA TEMPERATURA MÁXIMA MÉDIA NOS MESES DE JANEIRO E 
FEVEREIRO 
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FONTE: SIMEPAR e PARANATURISMO 
 

 Para fins de comparação e estudo do fluxo de turistas ao litoral do Paraná foram 

adotados os índices de precipitação pluviométrica e de temperatura máxima média durante 

os meses de janeiro e fevereiro, de cada ano do período considerado pelo estudo. Foram 

utilizados os dados desses meses em virtude de que, independente de quão longa tenha 

sido a temporada de verão, invariavelmente esses meses farão parte da temporada em 

quase sua totalidade. 

 A experiência tem-nos mostrado que o fluxo de pessoas ao litoral do estado cresce 

substancialmente após a semana das festas de Natal, mantendo-se mais ou menos 

constante até o início das aulas escolares, com diferenças entre os dias de semana e os 

dias de final de semana, reduzindo drasticamente após as festas de Carnaval. 

Um primeiro fator interessante a ser observado, com relação à população flutuante 

durante o período de verão, é de que não existem relações diretas entre fatores 

ambientais, tais como alta quantidade de precipitação pluviométrica ou baixas 

temperaturas médias, e o maior ou menor número de pessoas freqüentando as praias do 

Paraná durante o período de verão. 

 Essa sempre foi uma dúvida recorrente no meio profissional relacionado à 

prevenção e o salvamento aquático, pois sempre se acreditou que, nos anos mais 

chuvosos ou de menor temperatura média, teríamos um menor número de freqüentadores 

de praia. 

 Isso não foi confirmado, já que dados do SIMEPAR mostraram que o verão de 1998 

foi o mais chuvoso, dentre aqueles do período considerado, não sendo, porém, o de menor 



 

fluxo de pessoas, pelo contrário, foi aquele que teve o maior fluxo bruto de turistas, 

considerado todo o período de verão, e esteve acima da média do número diário de 

veranistas nas praias do Paraná. 

 O verão do ano de 2005 foi aquele que apresentou a menor temperatura máxima 

média e, mesmo assim, apresentou um grande fluxo de pessoas ao litoral, ficando em 

segundo lugar entre o fluxo bruto, considerando todas as temporadas do período, e ficando 

acima da média dos outros anos, considerando a média diária de pessoas nas praias. 

 Parece haver, nesse sentido, uma tendência de que o fluxo de pessoas ao litoral do 

Paraná esteja muito mais ligado a questões econômicas do que aos fenômenos climáticos 

que podem ocorrer durante o verão. 

 No que concerne às taxas de ocorrência de incidentes durante o banho de mar por 

grupos de 100.000 pessoas, é interessante observar que nos últimos anos a taxa de 

mortalidade tem-se mantido estável, parecendo ser essa taxa, de 0,8 óbitos por 100.000 

pessoas, uma tendência a ser mantida. 

 É claro que, nesse caso, o objetivo seria aproximar cada vez mais de zero o número 

de óbitos por 100.000 pessoas, no entanto devemos ter consciência que, devido ao grande 

número de variáveis envolvidas no fenômeno, torna-se quase impossível afirmar que, 

somente com ações do Corpo de Bombeiros, poderia esse índice ser zerado. 

 É importante salientar que a estabilização da taxa de mortalidade por afogamento 

coincidiu com a adoção dos cursos de guarda-vidas centralizados no Centro de Ensino e 

Instrução e com material didático padronizado. 

 Outro índice que parece ter-se estabilizado nos últimos anos, com uma pequena 

tendência a diminuir, é aquele que apresenta a porcentagem de óbitos por incidentes 

durante o banho de mar. Para se chegar a esse índice, foram considerados a soma entre 

todos os salvamentos e os óbitos ocorridos em cada período considerado e depois esse 

resultado foi comparado com o número de óbitos e apresentado em forma de 

porcentagem, mostrando qual a probabilidade de se ocorrer um óbito por afogamento em 

cada intervenção direta feita por um guarda-vidas durante o seu turno de serviço. 

 Dessa forma é possível destacar que, na média, ocorre aproximadamente um óbito 

para cada cem ocorrências de incidente durante o banho de mar. Segundo dados 

levantados por SZPILMAN (2005c), conforme comentado no capítulo anterior, no Rio de 

Janeiro ocorrem 290 salvamentos para cada caso fatal. 

 Não foi possível determinar se a diferença ocorrida está relacionada a um melhor 

desempenho do serviço de salvamento aquático daquele estado, se existe uma diferença 

na conceituação do que vem a ser um salvamento ou, ainda, se os dados apresentados 



 

pelos guarda-vidas paranaenses, ao final de seus turnos de trabalho, conferem com a 

realidade da atividade. 

 Um índice que talvez pudesse melhor demonstrar a efetividade dos serviços de 

prevenção e salvamento aquático no Paraná seria a relação entre o número de óbitos e o 

número de afogamentos. No entanto essa relação só poderá ser determinada no momento 

em que passarmos a utilizar um sistema de identificação do grau de afogamento da vítima 

de incidente durante o banho de mar, desde que esses dados sejam registrados em 

modelos próprios de relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

6.3 CONCLUSÕES 

 

Inicialmente, foi possível determinar, através dos conceitos relacionados e 

apresentados no estudo, que somente por meio do controle efetivo da qualidade dos 

serviços prestados é que uma organização tenderá a prestar serviços de excelência, que 

atendam às expectativas de seus clientes, bem como se manter atualizada e entre as 

melhores instituições do seu segmento. 

Nesse sentido, ficou bem clara a necessidade de que a instituição Corpo de 

Bombeiros, no que concerne ao seu serviço de prevenção e salvamento aquático, embora 

pudesse ser em qualquer de suas áreas de atuação, deve manter rígido controle sobre os 

seus procedimentos, desde a consolidação de pesquisas e formulação de teorias, 

conceitos e técnicas, passando pela formação, treinamento e reciclagem do seu corpo 

profissional, até à efetiva atuação desses profissionais durante as operações verão. 

Ficou patente, através da análise dos resultados, que, simplesmente pela adoção de 

material didático único para a formação e reciclagem de guarda-vidas, os serviços de 

prevenção e salvamento aquático apresentaram melhores resultados, em todos os 

sentidos, desde o aumento na proporção do número de ações preventivas em relação ao 

número de salvamentos, até a estabilização da mortalidade por afogamento nas praias 

paranaenses. 

É claro que não chegamos a um patamar de excelência, na verdade ainda temos 

que avançar muito, no entanto as melhorias já alcançadas são visíveis e apresentam 

resultados animadores. 

Um dos campos em que ainda temos que crescer muito é o das campanhas 

preventivas. Várias entidades ao redor do mundo, tais como a OMS e a Royal Life Saving 

Society Australia, corroboradas pelas recomendações finais do Congresso Mundial sobre 

Afogamento, são taxativas ao afirmar que todos os afogamentos são passíveis de serem 

prevenidos e que apenas com a construção de uma comunidade consciente de algumas 

poucas regras de segurança, relacionadas aos ambientes aquáticos, que possua 

conhecimentos e habilidades que enfatizem a segurança na recreação aquática e que 

esteja constantemente alerta quando nas proximidades ou em ambientes aquáticos, é que 

muitas das mortes por afogamento poderão ser evitadas. 

Essa afirmação fica bem evidente quando chegamos à conclusão de que 50,6% dos 

óbitos por afogamento no litoral do Paraná, durante as operações verão, ocorreram fora 



 

das praias, em rios, piscinas, baías e outros, ou fora dos horários de atendimento dos 

guarda-vidas, isso sem levar em consideração de que muitos dos óbitos por afogamento, 

ocorridos durante o horário de atividades dos guarda-vidas, também ocorreram em áreas 

de praia não assistidas por guarda-vidas. Muitas dessas pessoas, se conhecedoras dos 

riscos envolvidos nas atividades aquáticas ou de medidas preventivas, tais como saber 

nadar ou evitar local de risco, poderiam não ter sido vítimas de tais ocorrências. 

Outro campo em que somos muito deficitários é o do levantamento, tabulação e 

análise de dados sobre as ocorrências de incidentes durante o banho de mar. 

Praticamente 100% dos dados levantados nos relatórios das operações verão são 

apresentados de forma bruta e superficial, sem terem sido estatisticamente trabalhados e 

avaliados. Chegou-se ao cúmulo dos dados sobre óbitos serem apresentados sem constar 

dos relatórios os locais exatos e o horário das ocorrências. E o que é ainda pior, isso 

aconteceu nos últimos anos, representando um retrocesso na tabulação de dados, com 

vistas a estudos epidemiológicos do fenômeno. 

Desta forma, tendemos a construir determinadas teorias sobre os incidentes durante 

o banho de mar baseadas em experiências pessoais e de forma empírica, sem levar em 

conta uma metodologia científica. 

Também nesse campo, a grande maioria dos organismos internacionais deixa bem 

claro que somente através da adoção de relatórios e pesquisas bem embasadas e 

fundamentadas é que conseguiremos ter a real medida do fenômeno do afogamento e, aí 

sim, adotar medidas no sentido de melhorar os índices de desempenho e diminuir o 

número de ocorrência de incidentes. 

Quanto à análise dos dados pretéritos das operações verão, dentro do período 

estabelecido para o estudo, pudemos chegar a algumas conclusões que confirmam 

determinadas percepções, mas que também desmentem alguns mitos. 

Um desses mitos, que era quase que um consenso entre os integrantes das 

operações verão, era o de que, ano após ano, o número de freqüentadores nas praias 

vinha aumentando drasticamente e, desta forma, o número de salvamentos, fazendo com 

que os guarda-vidas ficassem sobrecarregados. A análise e levantamento de dados 

demonstraram que o número de freqüentadores tem-se mantido, com raras exceções, 

dentro de uma média aceitável em todos esses anos e que o número de salvamentos 

aumentou numa escala muito semelhante ao número do efetivo aplicado nas operações 

verão. 

Ao que parece, a aplicação do efetivo tem sido, em linhas gerais, satisfatória, 

fazendo frente à boa parte das atividades de salvamento aquático em operações verão, ao 



 

mesmo tempo em que esses dados sugerem que existe uma demanda reprimida que 

surge quando se aumenta o efetivo de guarda-vidas. 

Poderiam então afirmar que o salvamento só ocorre porque alguém está lá para 

realizá-lo. De certa forma sim, no entanto, como foi mencionado na pesquisa, se não 

houvesse ninguém para realizá-lo, em 30% dos casos, ocorreriam mortes por afogamento, 

nos outros 70% as pessoas conseguiriam sair da situação de risco, por conta própria ou 

com a ajuda de outras pessoas, que não profissionais envolvidos no serviço de salvamento 

aquático, mas, como não temos como prever quais seriam essas ocorrências, em que não 

haveria necessidade de intervenção direta, é mais prudente continuar a realizar 100% das 

intervenções e evitar a perda do bem mais valioso que pode existir, a vida humana. 

Outro indicador que demonstrou avanço positivo foi o número de orientações 

realizadas durante as operações verão. E esse avanço pôde ser identificado de qualquer 

ponto de vista que se usasse para analisá-lo. De uma forma geral, o número de 

orientações aumentou 180%, considerando a primeira e a última operação verão do 

período. 

Se usarmos como indicador de desempenho o número de ações preventivas para 

cada salvamento realizado, veremos que, embora não tendo ainda alcançado um patamar 

considerado ideal, estamos avançando muito bem e já temos, hoje, uma relação 

aproximadamente 130% maior do que a que tínhamos há oito anos atrás, demonstrando 

que a cultura da prevenção está se alastrando dentro do corpo de profissionais da área do 

salvamento aquático do Corpo de Bombeiros da PMPR. 

 Comprovou-se, através desse estudo, que os homens se colocam em situação de 

risco muito mais do que as mulheres, tendo uma probabilidade 7,3 vezes maior do que 

elas de perecer por afogamento durante o verão, e que o grupo de maior risco está entre 

os jovens de 13 a 19 anos de idade, seguido pelos adultos jovens entre 20 e 29 anos de 

idade, sendo esses dois grupos responsáveis por mais de 60% dos óbitos por afogamento 

nas praias do Paraná. 

Constatou-se também nesse estudo que 93,5 dos óbitos ocorreram em dias sem 

chuva, que outros 5,6% dos casos ocorreram em dias com chuvisco e que em apenas 1 

caso, ou 0,9% do total de óbitos, estava chovendo fraco no horário do evento. Também foi 

possível determinar que os óbitos por afogamento, durante a temporada de verão, ocorrem 

nos dia mais quentes, pois em aproximadamente 45% das ocorrências a temperatura 

estava entre 25,1º C e 30º C e que nenhuma ocorrência foi registrada em dias e horários 

com temperaturas abaixo dos 20º C. 



 

Isso demonstra que, com uma campanha de conscientização dos riscos 

relacionados ao banho de mar aliada à utilização de bandeiras e sinais de praia que 

indiquem se uma área é ou não patrulhada por guarda-vidas ou se as condições de mar 

estão propicias ao banho, é possível, nos dias mais frios e de chuva intensa, trabalhar com 

equipes de patrulhamento com viaturas nas praias, sem necessariamente expor os guarda-

vidas às condições climáticas adversas, o que pode, inclusive, prejudicar a saúde física 

desses profissionais, tudo isso sem comprometer a segurança dos banhistas. 

A prática já nos mostrava, e o estudo metodológico dos dados confirmou, que o 

horário compreendido entre 16:00 e 18:00, seguido pela faixa horária das 10:00 horas ao 

meio-dia, são aqueles em que ocorre a maior incidência de óbitos por afogamento. 

Um dado estarrecedor é o de que no horário compreendido entre 06:00 e 08:00 

horas da manhã, pouco antes do início dos trabalhos dos guarda-vidas, ocorrem tantos 

óbitos por afogamento quanto naquele compreendido entre 10:00 horas e meio-dia. Isso 

parece estar relacionado a dois fatores importantes, em primeiro lugar confirma a hipótese 

de que os serviços de guarda-vidas são efetivos, já que nas primeiras horas da manhã o 

fluxo de pessoas nas praias é infinitamente menor e, ainda assim, a probabilidade de se 

ocorrer um afogamento é muito semelhante. Em segundo lugar, parece ficar claro que 

muitos desses óbitos ocorrem por falta de informação e conhecimento das pessoas, 

reafirmando a necessidade de campanhas preventivas e de orientação, pois as pessoas se 

expõem a uma situação de risco quando, de forma temerária, adentram ao mar em local 

não atendido por um profissional da área de salvamento aquático, sem possuir, muitas 

vezes, noção das condições do mar e do perigo envolvido naquela situação. 

Com relação aos dias da semana, novamente o estudo confirmou o que o senso 

comum já tinha como certo, com uma pequena variação, pois, a percepção que se tinha 

era a de que a maioria dos óbitos ocorria aos sábados, no entanto o dia em que mais 

ocorrem mortes por afogamento é o domingo, seguido pelo sábado e pela sexta-feira. Na 

verdade quase um terço dos afogamentos ocorrem aos domingos, revelando um índice 

relativamente alto de probabilidade de incidentes nesse dia. 

Se considerarmos somente os dias de final de semana, chegamos à conclusão de 

que nesses dias ocorrem exatamente 50% dos casos de óbito por afogamento, revelando 

a importância de que, nesses dias, a aplicação do efetivo seja total, sem, no entanto, 

negligenciar os outros dias da semana. 

No que concerne ao fluxo de pessoas ao litoral do Estado do Paraná, foi possível 

detectar que a presença do turista tem, nesses últimos anos, apresentado um ciclo 

constante de duas temporadas com uma incidência maior de pessoas no litoral, seguida 



 

por outra com uma presença menor de pessoas, considerando a média diária de pessoas 

nas praias em relação ao número de dias de duração da operação verão do governo do 

Estado do Paraná, período em que a pesquisa quantitativa e qualitativa da 

PARANATURISMO é desenvolvida, e que coincide com o período de aplicação do efetivo 

da PMPR no litoral paranaense. 

Esse número de turistas, quando confrontado com os índices da operação verão, 

mostra que, nos últimos anos, o índice de mortalidade por afogamento tem-se mantido 

estável, em torno de 0,8 por grupo de 100.000 pessoas, bem como a porcentagem de 

fatalidades, consideradas todas as ocorrências, em torno de 0,9%. 

 

6.4 SUGESTÕES 

 

Considerando o que foi levantado durante a pesquisa, uma primeira sugestão seria 

a de revisar os materiais didáticos do Curso de Formação de Guarda-Vidas, adotando 

nesse material as recomendações do Congresso Mundial sobre Afogamento, 

principalmente no que se refere ao conceito de afogamento, além da adoção do sistema de 

identificação de afogamentos, criado por SZPILMAN em 1997 (BIERENS, ORLOWSKI & 

SZPILMAN, 2005), cujo algoritmo pode ser encontrado nos anexos, o que viria a contribuir, 

não só com a melhoria na identificação dos procedimentos de socorros básicos de 

urgência a serem adotados pelos guarda-vidas, mas também com a melhoria nos registros 

dos incidentes durante o banho de mar. 

A segunda sugestão seria a de que os relatórios finais das operações verão devem 

ser reavaliados e implementados, procurando melhorar o registro dos dados relativos às 

orientações e advertências, bem como das ocorrências de incidentes durante o banho de 

mar, aproveitando a implementação feita com o sistema de identificação do afogado a ser 

adotado, para que os estudos relativos ao fenômeno do afogamento no litoral do Estado do 

Paraná possam ser mais bem compreendidos e, desta forma, auxiliar no planejamento e 

emprego eficaz da estrutura da organização Corpo de Bombeiros da PMPR na atividade 

de prevenção e salvamento aquático. 

A terceira sugestão seria a criação e utilização de um relatório de ocorrência de 

praia, pois não se concebe que o principal evento atendido pelo Corpo de Bombeiros, 

durante a operação verão, que são os incidentes durante o banho de mar, não sejam 

registrados, analisados e arquivados convenientemente, não só para auxiliar na pesquisa e 

no planejamento, mas também para questões de emissão de certidões de ocorrência, já 



 

que na grande maioria dos casos, com exceção daqueles em que uma viatura vai até o 

local para atendimento e transporte, não são feitos registros dos fatos. 

Esse relatório auxiliaria na compreensão de fatores que até o dia de hoje são 

obscuros e fazem parte apenas do senso comum, sem comprovação científico-

metodológica, em nossa atividade, tais como qual os horários em que ocorrem os maiores 

números de salvamentos, se as pessoas que se envolvem em incidentes durante o banho 

de mar fazem uso de bebidas alcoólicas ou se ingerem alimentos antes de entrar no mar, 

além de outras informações que poderiam ser facilmente levantadas pelos guarda-vidas 

logo após a intervenção no mar, registrando também, em um relatório simples, o local 

exato do evento, nome, sexo e idade da vítima, as condições climáticas e de mar no 

momento do episódio, entre outros dados relevantes. Neste relatório seriam utilizados, 

para identificar os graus de afogamento, o modelo, já sugerido, de SZPILMAN. 

A quarta sugestão seria a adoção de um sistema de bandeiras e sinais, a ser 

definido pelo próprio Comando do Corpo de Bombeiros, ou a adoção de algum dos 

sistemas já existentes e divulgados pelas organizações que os utilizam, que auxiliaria na 

identificação, pelo banhista, das condições do mar naquele local e também se aquele é um 

local atendido ou não por guarda-vidas. Este tipo de ação preventiva pode auxiliar muito 

para se evitar incidentes durante o banho de mar, desde que acompanhada por massivas 

campanhas de divulgação das medidas adotadas, até para que a população possa 

reconhecer nesses sinais uma recomendação a ser, de fato, seguida. 

A quinta sugestão seria a de planejar e implementar programas visando a 

prevenção de acidentes durante as atividades aquáticas, podendo ser criada, inclusive, 

uma semana de prevenção de acidentes aquáticos, tal como ocorre em Victoria, na 

Austrália, onde pouco antes da temporada de verão é deflagrada uma campanha que visa 

informar e criar consciência nas pessoas sobre os riscos envolvidos nas atividades 

esportivas e de lazer no meio aquático. 

Para esse tipo de campanha todos os segmentos da sociedade devem ser 

envolvidos, com a divulgação de informações, medidas e ações preventivas através dos 

meios de comunicação escrita, falada e televisionada. 

Baseados nas sugestões aqui apresentadas, outros estudos poderiam ser 

implementados pelo Comando do Corpo de Bombeiros da PMPR, visando a melhoria da 

avaliação de desempenho dos serviços de prevenção e salvamento aquático da 

organização, bem como do controle da qualidade da atividade. 
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