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Cada afogamento
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Tratamento?

Caso 1 - Rio com corredeiras

193 é acionada e chega ao local e encontra

vítima com mais de 1 hora de submersão
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Caso 2 - Afogamento de criança de 1,5 anos

em piscina residencial. 

Chegando ao local, vítima com pouca espuma

em boca e nariz

Riscos locais?

Medida

Preventiva?

Grau?

Tratamento?
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Caso 3 – Menina de 7 anos presa no ralo da piscina 

de clube

Ao chegar ao local, vítima ainda esta presa e mãe

informa tempo de 20 min.

Riscos locais?

Medida

Preventiva?

Grau?

Tratamento?
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Caso 4 – 123 recebe aviso de vítima afogada em

em casa.

Ao chegar ao local, vitima esta tossindo sem

espuma na boca/nariz

Riscos locais?

Medida

Preventiva?

Grau?

Tratamento?
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Caso 5 – senhor tem dificuldades na piscina

Ao se aproximar, guarda-vidas visualiza que a 

vítima esta com muita espuma na boca/nariz.

Riscos locais?

Medida

Preventiva?

Grau?

Tratamento?
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Caso 6 – Aula de natação

Você é o professor e observa uma criança

com tosse mas sem espuma em boca/nariz

Riscos locais?

Medida

Preventiva?

Grau?

Tratamento?

vídeo
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Caso 7 – 193 recebe chamado em residencia.

Ao chegar ao local, vitima com pouca espuma

em boca e nariz, inconsciente com trauma na 

face

Riscos locais?

Medida

Preventiva?

Grau?

Tratamento?
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Caso 8 – guarda-vidas percebe várias

vítimas necessitando de ajuda

Qual atender primeiro?
Resgate

Grau 1

Grau 2

Grau 3

Grau 4

Grau 5

Grau 6

Já cadáver

vídeo
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Caso 9 – derrepente ouvem-se gritos vindo da 

área da piscina infantil

Ao chegar ao local, vitima esta inconsciente na 

água

Riscos locais?

Medida

Preventiva?

Grau?

Tratamento?
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Caso 10 – brincadeira na borda da piscina 

acaba em tragédia.

Ao chegar ao local, vitima esta tetraplégica

Riscos locais?

Medida

Preventiva?

Grau?

Tratamento?

vídeo


