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Como nós vemos o problema?
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Como a minoria dos
guarda-vidas vêem o problema?
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Como a população vê o problema?
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO
1. Atenção 100% no seu filho(a) a distância de um braço mesmo que
saiba nadar ou na presença de um guarda-vidas.(*)
2. Procure piscinas onde exista a segurança de guarda-vidas ou professor
de natação.
3. Restrinja o acesso a piscinas com grades (transparência) não escalável
e tranca automática da porta em altura não acessível a crianças.
4. Evite a sucção de cabelo e partes do corpo. Oriente seu filho a ficar
longe dos ralos e exija o uso de ralo(s) anti-aprisionamento e precauções
de aspiração (mais de 1 ralo instalado) e ainda o desligamento
automático da bomba na piscina.
5. Aprenda natação, medidas de segurança na água e primeiros socorros.
(*)Lei Federal 8069 dispõe sobre a proteção integral a crianças e adolescentes e a
responsabilidade de crianças menores de 10 anos estarem acompanhadas por seus
responsáveis em diversões.
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AO IDENTIFICAR ALGUÉM EM PERIGO NA ÁGUA
1. Reconheça os sinais de um afogamento. Vítimas geralmente não acenam ou pedem por socorro. Geralmente é
um banhista incapaz de deslocar-se ou em posição vertical na água com natação errática.
2. Peça a alguém que chame por socorro profissional ligando 193.
3. Observe ou peça a alguém que vigie a vitima dentro da água enquanto tenta ajudar.
4. Pare o afogamento - Forneça um flutuador (isopor, bola, prancha ou outro flutuador).
5. Tente ajudar sem entrar na água - mantenha sua segurança. Forneça a vítima instrução de como sair da água
sozinho.
6. Use a vara de alumínio da piscina para catar folhas, para retirar o afogado.
7. Só entre na água para socorrer se for seguro a você. O risco é alto e muitas pessoas morrem nesta tentativa.
Neste caso leve algum material flutuante e entregue a vitima antes de deixa-la se aproximar.
Para sua própria ajuda, se você estiver se afogando
1. Tente não entrar em panico e acene por socorro o quanto antes e flutue.
Muitas pessoas deixam para chamar por socorro tarde demais.

Retire a face da vítima de dentro
da água e ABRA AS VIAS AÉREAS

RESPIRAÇÃO PRESENTE?

Use sempre que possível um flutuador

Coloque a vítima paralela a água
Cheque a resposta
da vítima
perguntando,

“Você está me
ouvindo?”
Szpilman D, Idris A & Cruz-Filho FES; Position of Drowning Resuscitation victim on Sloping
Beaches; World Congress on Drowning, Amsterdam 26-28 June 2002, Book of Abstracts, pg 168.

GRAUS de AFOGAMENTO - CLASSIFICAÇÃO - BLS
Baseado na avaliação de 1.831 casos - CHEST - Setembro 1997

Na Areia ou Borda da Piscina
Cabeça da vítima no mesmo nível do tronco - praias inclinadas na posição paralela a água.
Não perca tempo tentando retirar
água do pulmão.

Cheque a resposta do afogado - Você está me ouvindo ?
sim

Não

Desobstrua as vias aéreas e veja, ouça e sinta a respiração
TRM ?

RESPIRAÇÃO
PRESENTE ?

VERIFIQUE TOSSE e
ESPUMA na BOCA/NARIZ

Sim
Não
Faça 5 ventilações artificiais
iniciais e cheque sinais de
circulação/pulso carotideo

Ausente

GRANDE QUANTIDADE DE
ESPUMA NA BOCA / NARIZ
PEQUENA
QUANTIDADE DE

TEM PULSO
Sinais de circulação ?
Não

Sim

RADIAL ?
não

sim

ESPUMA NA BOCA/
NARIZ

Szpilman D. Near-drowning and Drowning classification: a proposal to stratify mortality based on the analysis of 1831 cases. Chest 1997;112; issue 3

TOSSE SEM
ESPUMA

GRAUS de AFOGAMENTO - CLASSIFICAÇÃO - BLS
Baseado na avaliação de 1.831 casos - CHEST - Setembro 1997

PARADA CÁRDIO-RESPIRATÓRIA
Mortalidade – 93%

1. RCP - 2 ventilações + 15 compressões (2 socorristas)
2. Mantenha a RCP até a temperatura Corporal > 340C.
3. Use o desfibrilador automático se houver.
4. Não dar soco no precórdio - retarda o início das manobras.
5. Após o sucesso da RCP, acompanhe a vítima pois pode
haver outra PCR nos primeiros 30 minutos, e trate como Grau 4.

Szpilman D. Near-drowning and Drowning classification: a proposal to stratify mortality based on the analysis of
1831 cases. Chest 1997;112; issue 3

GRAUS de AFOGAMENTO - CLASSIFICAÇÃO - BLS
Baseado na avaliação de 1.831 casos - CHEST - Setembro 1997

PARADA RESPIRATÓRIA ISOLADA
Mortalidade - 44%

1. Ventilação artificial 10/min até retorno da respiração e
cheque sinais de circulação regularmente.
2. Após retorno da ventilação trate como Grau 4

Szpilman D. Near-drowning and Drowning classification: a proposal to stratify mortality based on
the analysis of 1831 cases. Chest 1997;112; issue 3

CLASSIFICAÇÃO DE AFOGADOS

Só classifique o
grau do afogamento
após ter certeza
de que está vivo.

GRAUS de AFOGAMENTO - CLASSIFICAÇÃO - BLS
Baseado na avaliação de 1.831 casos - CHEST - Setembro 1997

GRANDE QUANTIDADE de ESPUMA na BOCA/NARIZ
mortalidade - 5.2 a 19.4 %

1. Oxigênio via máscara facial a 15 litros/min.
2. Posição lateral de segurança sob o lado direito
3. Observe a respiração com atenção, pois pode ocorrer parada

4. Acione a ambulância com urgência para levar ao hospital (CTI).

Szpilman D. Near-drowning and Drowning classification: a proposal to stratify mortality based on the
analysis of 1831 cases. Chest 1997;112; issue 3

GRAUS de AFOGAMENTO - CLASSIFICAÇÃO - BLS
Baseado na avaliação de 1.831 casos - CHEST - Setembro 1997

POUCA ESPUMA na BOCA/NARIZ
Mortalidade - 0.6%

1. Oxigênio - 5 litros/min via cânula nasal.
2. Repouso, aquecimento, e tranqüilizar.
3. Posição lateral de segurança sob o lado direito.
4. Observação hospitalar/CRA por 6 a 48 h.

Szpilman D. Near-drowning and Drowning classification: a proposal to stratify mortality based on the
analysis of 1831 cases. Chest 1997;112; issue 3

GRAUS de AFOGAMENTO - CLASSIFICAÇÃO - BLS
Baseado na avaliação de 1.831 casos - CHEST - Setembro 1997

TOSSE SEM ESPUMA NA BOCA/NARIZ
Mortalidade - 0.0%

Repouso, aquecimento, e tranqüilizar.
Usualmente não há necessidade de oxigênio

ou atendimento médico.

Szpilman D. Near-drowning and Drowning classification: a proposal to stratify
mortality based on the analysis of 1831 cases. Chest 1997;112; issue 3

GRAUS de AFOGAMENTO - CLASSIFICAÇÃO - BLS
Baseado na avaliação de 1.831 casos - CHEST - Setembro 1997

SEM TOSSE ou ESPUMA NA BOCA/NARIZ
Mortalidade - 0.0%

Libere para casa do próprio local,
sem atendimento médico.

Szpilman D. Near-drowning and Drowning classification: a proposal to stratify mortality
based on the analysis of 1831 cases. Chest 1997;112; issue 3

SUPORTE
AVANÇADO DE
VIDA
no AFOGADO

Szpilman D, Morizot-Leite L, Vries W, Scarr J, Beerman S, Martinhos F, Smoris L, Lofgren B; First
aid courses for the aquatic environment; Hand book of drowning - Nehterland - 2003, In edition.

15 Compresões
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AFOGAMENTO
QUANDO INICIAR AS MANOBRAS DE RCP ?
Inicie a RCP em:
1. Todos com um tempo de submersão inferior a 1 hora.
2. Todos que não apresentem um dos sinais abaixos;
· Rigidez cadavérica
· Decomposição corporal
· Presença de livores
QUANDO PARAR AS MANOBRAS DE RCP ?
10 - Se houver resposta a RCP, ou;
20 - Em caso de exaustão do guarda-vidas, ou;
30 - Ao entregar o afogado a uma equipe médica.
Para o ACLS: Só parar a RCP com a
vítima em assistolia SEM hipotermia
SZPILMAN D, AMOEDO AR; MANUAL DE AFOGAMENTO e RCP, Editora Revinter - 1995

HOSPITAL

Novas recomendações ILCOR 2010
RCP conforme experiência do socorrista.
1.

Leigo com nenhuma experiência, recebendo instruções por telefone:
• Reconhecer a PCR (não responsivo) + Ativar o SEM(193/192)
• Iniciar compressão cardíaca (sem ventilação)
• Só utilizará o DEA se estiver próximo.
• Só procede a ventilação em casos de asfixia (afogamento e outros).

2. Leigo treinado em SBV
• Reconhecer PCR + Acionar serviço de emergência (193 / 192)
• Iniciar a RCP C-A-B (não palpa pulso)
• DEA se disponível e re-checar a cada 2 minutos.
3. Profissionais de Saúde (analisa a situação e decide ordem das manobras)
(afogamento + hipotermia + trauma + crianças) = ABC
Afogamento se 2 socorristas a relação é 2 x 15.
• Reconhecer PCR (palpação pulso) + Acionar serviço de emergência (193 / 192).
• Iniciar a RCP - CAB ou ABC
• DEA se disponível e re-checar a cada 2 minutos.

O QUE NÃO FAZER EM AFOGAMENTO
• Afogamento NÃO é acidente! PREVINA
• Não arrisque sua vida tentando salvar outros
• Não espere para realizar o socorro
• Não espere para ofertar O2
• Não aspire vias aéreas em excesso

O QUE FAZER EM AFOGAMENTO
• Quanto mais cedo o salvamento, melhor o prognóstico

• Resgate e Grau 1 – repouso e liberar para casa
• Grau 2 - Ofertar O2 o mais breve possível
• Grau 3 e 4 – Oxigênio e Via aérea definitiva(TOT)
• Grau 5 e 6 – iniciar a RCP o mais precoce possível e manter
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RESUMO
SUPORTE BÁSICO DE VIDA em AFOGAMENTO
A maioria dos casos são resgatados precocemente e aspiram uma pequena
quantidade de água que se resolve espontaneamente sem intervenção
médica.
SE A VITIMA ESTIVER CONSCIENTE
Aguarde o socorro profissional chamado chegar. Se ainda não chamou ligue
193.
SE A VÍTIMA ESTIVER INCONSCIENTE
1. Abra as vias aéreas (hiperextensão do pescoço)
2. Verifique se existe respiração (ver, ouvir e sentir)
Se existir, coloque-a de lado e aguarde o socorro chegar
Se não existir respiração, faça 5 ventilações boca-a-boca e inicie 30
compressões cardíaca.
Mantenha 2 ventialções x 30 compressões até que o socorro profissional
chegue
Procure ajuda médica ou hospital se houver qualquer sintoma ou em caso de
vítima inconsciente.

Cursos on-line gratuitos
SUPORTE BÁSICO DE VIDA
EMERGÊNCIAS AQUÁTICAS
SEMEADORES DA PREVENÇÃO
PRIMEIROS SOCORROS
SURF-SALVA
Onde encontrar

www.sobrasa.org
CURTA

Sobrasabrasil

