
 CORPO DE BOMBEIROS – SOBRASA 

 

Sobrevivência em piscinas: 

Anéis de reação 

 

 

 

 

TEN CEL CARLOS EDUARDO SMICELATO 



Anéis de reação: 



Anéis de reação: reconhecer um afogado: 



•Extremos entre idades 

•Obesos 

•Cansados 

•Alcoolizados 

•Estranhos ao ambiente 

•Eufóricos 

•Objetos flutuantes 

•“Nado” sem coordenação 

 

Anéis de reação: reconhecer um afogado : 



•Olhos  arregalados 

•Expressão de assustado 

•Tenso 

•Tentando se manter na superfície 

•Corpo na vertical 

•Cabeça para trás 

•Boca ofegante 

•Tentando pegar objetos 

Anéis de reação: reconhecer um afogado  



 

• Guarda-Vidas – pedir apoio 

• Banhista – chamar pessoal 

profissional 

 

• Telefone, rádio, apito, etc 

Anéis de reação: reconhecer um afogado 

 

Após identificar o acidente, acionar os meios necessários  



  Anéis de reação: forneça flutuação 



Forneça um objeto flutuante: 

Toda piscina deve ter boias ou 

flutuadores de fácil visualização 

e acesso. 

 

  Anéis de reação: forneça flutuação 



Uso de meios de fortuna : 

• Garrafas pet; 

• Caixas de isopor; 

• Cadeiras da piscina; 

• Guarda-sol;  

• Coco; 

• Etc. 

 

  Anéis de reação: forneça flutuação 



  Anéis de reação: forneça flutuação 



OUTRAS FORMAS 

  Anéis de reação: forneça flutuação 



  Anéis de reação: remova da água 



Por fim, só entre na água se você estiver 

REALMENTE  preparado. 

 

46% DOS AFOGADOS ACHAVAM QUE SABIAM 

NADAR........... 

  Anéis de reação: remova da água 



Entrada na água: 

Em pé – mantenha a vítima sob suas vistas sempre 

Mantenha o flutuador (se houver) junto ao peito 



Abordagem da vítima- aproximação: 

BOMBEIRO 

RED CROSS 

ELLIS AND ASSOCIATES 



BOMBEIRO e RED CROSS 

Abordagem da vítima: 

ELLIS AND ASSOCIATES 



Avaliação da vítima: 

SE INCONSCIENTE, AVALIAR RESPIRAÇÃO: PRESENTE – REBOCAR ATÉ A BORDA 

 

BOMBEIRO e RED CROSS 

ELLIS AND ASSOCIATES 



AUSENTE – INICIAR IMEDIATAMENTE A 

VENTILAÇÃO 

 

É POSSÍVEL INTERCALAR A VENTILAÇÃO COM 

BRAÇADAS ATÉ A BORDA DA PISCINA 

 

Avaliação da vítima: 



Retirara da água: 

BOMBEIRO 

 

RED CROSS 



Retirada da água: 



A PREVENÇÃO É A CHAVE DA TRANQUILIDADE: 

OBRIGADO !!! 


