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Saiba mais <sobrasa.org/drowning-chain-of-survival/>  
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>

AJUDE SEM SE 
TORNAR UMA 

SEGUNDA 
VITIMA

Depois de reconhecer uma vítima em perigo e pedir a alguém para 
chamar por ajuda, interrompa o processo de afogamento fornecendo 
flutuação. Fornecer flutuação é uma estratégia muito importante que permite ganhar tempo 

valioso para o serviço de emergência chegar, ou para aqueles que estão ajudando na cena 
planejarem os esforços necessários ao resgate. 

Se você for à vítima
Mantenha a calma – a maioria das pessoas morre por conta do desgaste muscular desnecessário na luta 
contra a correnteza. Flutue e acene por socorro. Só grite se realmente alguém puder lhe ouvir, caso 
contrário você estará se cansando e acelerando o afogamento. Acenar por socorro geralmente é menos 
desgastante e produz maior efeito.

No mar, uma boa forma de se salvar sem muito esforço é deixar se levar para o alto mar, fora do alcance 
da arrebentação e a favor da correnteza, acenar por socorro e aguardar. Ou se você avistar um banco de 
areia tentar alcançá-lo.

Em rios ou enchentes, procure flutuar mantendo os pés à frente da cabeça, usando as mãos e os braços 
para dar flutuação. Não se desespere tentando alcançar a margem de forma perpendicular, tente 
alcançá-la obliquamente, utilizando a correnteza a seu favor.

Todos os dias um 
Brasileiro morre 

entrando na água 
para tentar ajudar 

outro. 
CUIDADO!

FORNEÇA FLUTUAÇÃO – Evite a submersão

Dispositivos de segurança tais como boias salva-vidas, 
foram  concebidos para proporcionar flutuação. No entanto, 
elas nem sempre estão disponíveis na cena de um incidente 

de afogamento. Portanto, improvisar na flutuação é 
fundamental na hora de ajudar. Objetos como: garrafas de 

plástico vazias, pranchas de surf, materiais de isopor, 
espumas diversas e madeiras devem ser usado. 

Leigos podem morrer na 
tentativa de salvar outros. 

A prioridade é ajudar jogando o 
material de flutuação, sem 
entrar na água, se possível.


