
RECONHEÇA O AFOGADO

Peça que liguem 193

Aprenda a identificar um afogamento antes ou em curso e 

saiba a quem chamar e o que informar. 

Como reconhecer um afogamento
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Sinais de uma vítima já se afogando

Expressão facial assustada ou desesperada.

Afunda e volta a flutuar em pé.

Cabelo na face.

Nada em pé (vertical) sem deslocamento na água.

Identificar um caso de afogamento antes ou 

durante a sua ocorrência possibilita tomar atitudes 

mais precoce e evitar o agravamento da situação.

Ao contrário da crença popular, o banhista (principalmente o homem) em apuros não acena com a mão ou chama por 

ajuda. O banhista em apuros encontra-se tipicamente em posição vertical, com os braços estendidos lateralmente, 

batendo com os mesmos na água. Indivíduos próximos da vítima podem achar que ele está apenas brincando na água. A 

vítima pode submergir e emergir sua cabeça diversas vezes, enquanto está lutando para se manter acima da superfície. 

A esta altura na luta para não afundar, crianças geralmente resistem de 10 a 20 segundos, enquanto 

os adultos resistem por até 60 segundos, antes da submersão. Como a respiração instintivamente 

tem prioridade, a vítima de afogamento geralmente é incapaz de gritar por socorro. 

Ao reconhecer uma vítima em afogamento peça que 

liguem 193 (Corpo de Bombeiros) ou 192 (SAMU) e avisem 

o que esta acontecendo, aonde é o incidente, quantas 

pessoas estão envolvidas e o que já fez ou pretende 

fazer. Se não houver acesso ao 192/193, avise sempre 

uma pessoa ao lado do que pretende fazer. Só então você 

deverá partir para ajudar a pessoa em apuros.

Fora da água, pessoas

Nos extremos da idade.

Obesas ou com aparência cansada. 

Alcoolizados.

Com objetos flutuantes.

Em turismo, imigrantes ou estranhos ao ambiente

Dentro ou próximo a água, banhista

Entra na água de forma estranha.

Nada e não se desloca.

Em local de maior risco.

Nada contra a força da correnteza.

Como reconhecer antes de ocorrer

Reconhecendo um 

potencial afogamento, 

você pode salvar muitas 

vidas sem entrar na água. 



Vitima em DESESPERO com sinais eminentes de submersão, 

incapaz de flutuar ou deslocar apropriadamente.

Reconhece o afogado, sua gravidade e a ação necessária 

START AQUÁTICO

Atendimento a múltiplas vitimas
Ferramenta de triagem que possibilita maiores chances de resultado positivo

Oliveira RB, Szpilman D, Queiroga AC, Mocellin O. START method as a triage tool for aquatic disaster situations. 

World Conference on Drowning Prevention - ILS, Malaysia 2015, Book of Abstract, DISASTER Section, p327.

Prioridade na intervenção

Ordem de 

prioridade em 

socorrer

Característica do banhista

Tempo a 

realização do 

socorro antes da 

submersão da 

face/corpo

Grau de 

afogamen

to 

possível

Conduta na água

e na areia

1 - Vermelho

Desesperada – NÃO colabora com o 

resgate, pois já esta submergindo a 

face, em posição vertical e e não se 

desloca.

< 1 minuto
Resgate a

grau 4

Na água - aproximação e 

RESGATE sempre com 

flutuador. Conduta fora da 

água varia conforme o grau 

de afogamento (1 a 4)

2 - Amarela
Ansiosa, mas colabora com o 

resgate. Possui discreto 

deslocamento e flutuação precária.

1 a 5 minutos
Resgate 

ou grau 1
Orientação e liberação.

3 - Verde

Tranquilo, e colabora com o resgate, 

pois não se deu conta da 

possibilidade iminente do 

afogamento. Pode ser identificado 

ainda fora da água também.

Usualmente > 5 

minutos
Resgate Orientação e liberação.

4 - Preta
Sem movimentos, (usualmente com 

a face ou todo corpo submerso)
Zero

Grau 5 ou 

6

Ressuscitação dentro da 

água e avaliar RCP em área 

seca

Vitima em estresse, mas ainda capaz de deslocamento, 

flutuação e colaboração com o guarda-vidas.

Vitima desconhece o risco e a possibilidade do afogamento

(pode estar ainda fora da água).

Vitima inconsciente/sem movimentos (sem respirar).
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Para ser utilizado por guarda-vidas, profissionais de saúde, mergulhadores, 

embarcações de resgate, helicóptero e esportistas em geral (surf e outros). 

SINALIZAÇÃO GESTUAL
Comunicação em socorro é fundamental

Da área seca à água

Braga F, Szpilman D, Augusto R, Menezes JP, 

Trindade R, Smicelato C, Mello D.Hand signals 

for lifeguards – how Sobrasa’s are working in 

Brazil? –World Conference on Drowning 

Prevention - ILS, Vancouver 2017, Book of 

Abstract, Data Section, p179. ISBN 978-1-

926508-05-4. access at www.wcdp2017.org

Da água à área seca

Siga na direção do braço Venha em minha direção Afaste-se

OK ou entendido OK ou entendido distante Vitima submersa

Aponta direção de 

socorro

Aponta direção de 

socorro ao helicóptero

Chama socorro de outro 

GV na areia
Acione socorro completo

Preciso de ajuda de 

outro GV
OK ou entendido

Vitima critica, acione 

socorro completo

Vitima submersa
Aponta direção 

de socorro

sobrasabrasil

3/3


