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Cheque a resposta da vítima dentro da água

Inconsciente

Consciente

(sem movimento)

(fala ou se movimenta)

Qual a profundidade da água?

Suspeita de TRM?

Funda
Sim
Não

Rasa

Imobilize a coluna
cervical*, e...

UM SOCORRISTA
sem
equipamento

Não

UM SOCORRISTA
com equipamento, ou
DOIS SOCORRISTAS.
Suspeita de TRM?

Alta suspeita de TRM!
Fique de pé na água, e...

Sim
Coloque a face da vítima fora da água, alinhada com o corpo
na horizontal, estabilize o pescoço em posição neutra usando
técnicas apropriadas* (sem fletir ou extender); Cheque então
se há respiração. Se não houver, proceda com a abertura de
vias aéreas com a extensão do pescoço e...

Cheque a respiração. Se ausente, ventile com boca-a-boca por um minuto (10 a 20 ventilações).

.
Retornou a ventilação?
Resgate a vítima para área Sim
seca o mais rápido possível,
cheque a ventilação a cada 1
ou 2 minutos e siga o
protocolo adequado ao grau
de afogamento

Não
Resgate a vítima para a praia sem outras
ventilações (alta possibilidade de PCR).

Quando houver forte suspeita de TRM - Imobilize a coluna durante todo o resgate, se possível...
Notas: A recomendação de ventilação dentro da água é para os casos onde o tempo de submersão é
menor do que 20 minutos; Suspeite de TRM quando: testemunha ou situação suspeita de trauma, como
eventos esportivos na água, ou vítima em apuros, inconsciente ou se afogando no raso. (*) Técnicas de
imobilização – Sem equipamento – use as mãos e os braços para estabilizar o pescoço da vítima em
posição neutra enquanto flutua a vítima com a face voltada para fora da água. Com equipamento – flutue a
vítima na horizontal com a face voltada para cima e coloque a prancha por baixo. A ventilação boca-a-boca,
se necessário, deve ser feita mantendo a cabeça em posição o mais neutra possível.

