
PROGRAMA do Dia 21 (Quarta feira) de Novembro - FOZ DO IGUAÇU 2018 

 

8 às 11h - I Encontro dos instrutores SOBRASA 
Este workshop tem o propósito de reunir os instrutores e apresentar e discutir conteúdo e formas pedagógicas de aplicação dos programas de prevenção em 

execução pela Sobrasa em todo Brasil. A inscrição será aberta a todos instrutores e candidatos a instrutores SOBRASA. 

Será um máximo de 60 inscrições para o trabalho em 5 grupos onde serão abordados os temas Piscina+Segura, Surf-Salva, Kim na Escola, Emergências 

aquáticas e Município+resiliente. 

 

13 às 19:30h – XVIII Simpósio Brasileiro de Prevenção e Salvamento Aquático 
Para submeter um trabalho cientifico para apresentação veja aqui 

 TEMA CONTEÚDO / PALESTRANTES / TEMPO 
 

1º BLOCO 
13:00 as 14:30h 

Apresentações 
PREPARAÇÃO 

5 minutos cada apresentação 
Discussão 20 min 

Coordenador: ??? 

Preparação a prevenção consiste na educação em suas diferentes formas, geralmente longe da área de risco, ex: vídeos 
educacionais, folhetos, atividades escolares e outras. 
Preparação a reação consiste no aprendizado e treinamento de como reagir a situações de perigo para ajudar a si mesmo e a 
outros, ex: aprender a sair do carro ou desligar a bateria do carro após uma batida, e técnicas de extricar e resgatar uma vítima de 
dentro do incidente.  
Preparação a mitigação, consiste no aprendizado e treinamento de técnicas e protocolos de atendimento em trauma na área de 
saúde (aulas, cursos e outros). 
 

ABERTURA 
14:30-15:30h 

Mesa de abertura 
Coordenador: Dr David Szpilman 

Cel QOBM Fábio Mariano de Oliveira (Cmte do CBPR) e Cel BM Joel Prates (Presidente da Sobrasa) 
Conferencia: Avanços na pesquisa cientifica Brasileira na área de afogamento nos últimos 20 anos com a 

participação nas conferencias mundiais   

2º BLOCO 
15:30 as 16:30h 

Apresentações 
PREVENÇÃO 

5 minutos cada apresentação 
Discussão 20 min 

Coordenador: ??? 

Prevenção ATIVA: Instalar avisos de alerta ou perigo em áreas de risco (sinalizações de transito; iluminação pública; passarelas; 
grades impedindo cruzar vias automotivas)  
Prevenção REATIVA: Impedir alguém de cruzar uma via pública com alto risco e direcionar a segurança; lei seca; 

3º BLOCO 
16:30 as 18:00h 

Apresentações 
RESGATE 

5 minutos cada apresentação 
Discussão 20 min 

Coordenador: ??? 

Auto-resgate ocorre nos casos onde a pessoa que entrou em estresse consegue sair desta situação sem ajuda externa.  
Resgate ocorre quando a pessoa recebeu ajuda externa para sair da situação de estresse ou desespero (pode ser por ajuda de um 
parente, amigo, ou socorrista) 
Sem-resgate, quando a ajuda foi necessária mas não foi fornecida e resulta em morte usualmente. 

4º BLOCO 
18:00 as 19:30h 

Apresentações 
MITIGAÇÃO 

5 minutos cada apresentação 
Discussão 20 min 

Coordenador: ??? 

• Durante a fase de EVENTO as ações são executadas por profissionais como socorristas. 
• Durante a fase PÓS-EVENTO todas as intervenções são relacionadas a questões de saúde tais como: 

Local (ambulância), 
Hospital; e 
Pós-hospital 

Feira - apresentação de materiais de prevenção e salvamento - SENABOM 

 

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Sobrasa_rescue_Parana_2018/SOBRASA%20RESCUE_REGRAS%20DO%20SIMPOSIO_FOZ%20do%20IGUACU_2018.pdf

