
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II – Sugestão de um plano de contingencia em incidentes no surf.  
Esta é apenas uma proposta de um plano de contingência em caso de emergência na área de saúde. 
Este só será necessário se a prevenção falhar e pode ser diferenciado para cada escola de surf 
conforme condições locais. Saiba reconhecer a gravidade dos casos e quando acionar uma ambulância, 
ou os pais responsáveis para providencias e quais providencias possíveis (se tem plano de saúde ou 
não). 
 
Em caso de emergência dentro da água 

1. Procure ajudar sem se tornar uma vítima 
2. Conheça e respeite seus limites ao tentar ajudar 
3. Primeira ajuda é pedir a alguém que chame por socorro 193 (guarda-vidas) 
4. A segunda é orientar uma melhor saída a pessoa em apuros. 
5. Jogue um material de flutuação 

 
Em caso de emergência fora da água 

1. Siga os protocolos ensinados no curso SURF-SALVA AVANÇADO 
2. Entenda a gravidade do caso e como proceder 

Liberar a vítima avisando o responsável pelo aluno - Vítima de RESGATE sem sintomas, 
doenças ou traumas associados – sem tosse, com a freqüência do coração e da respiração 
normal, sem frio e totalmente acordado, alerta e capaz de andar sem ajuda. 
Liberar a vítima somente acompanhada do responsável com recomendações de ser 
acompanhada por médico a nível ambulatorial - Resgate com pequenas queixas; Grau 1 – Só 
liberar após observação de 15 a 30 min se a vítima estiver se sentindo bem; Pequeno trauma 
ou mal estar passageiro que não impossibilite andar. 
Acionar o Sistema de Emergências Médicas (SEM) – Bombeiros (193) ou SAMU(192) ou levar 
diretamente ao hospital em caso de ausência do SEM (ambulância). 
a) Afogamento grau 2, 3, 4, 5, e 6. 
b) Qualquer paciente que por conta do acidente ou doença aguda o impossibilitam de andar 
sem ajuda. 
c) Qualquer paciente que perdeu a consciência mesmo por um breve período.  
d) Qualquer paciente que necessitou de boca-a-boca ou RCP. 
e) Qualquer paciente com suspeita de doença grave como; infarto do miocárdio, lesão de 
coluna, trauma grave, falta de ar, epilepsia, lesão por animal marinho, intoxicação por drogas, 
etc. 

3. Informe sempre outro professor da escola, ou um adulto responsável caso se ausente do local 
para prestar auxilio ou levar o aluno a posto de guarda-vidas ou hospital. 

4. Em casos de lesão leve, saiba o contato do responsável pelo aluno para permitir o contato e 
saber orientação de como proceder. Se existe plano de saúde para o atendimento.  

 


