
Guaratuba, 18 de fevereiro de 2012. 

 

Ao Comando da Operação Verão, 

 

 Venho por meio desta, elogiar o atendimento prestado na data de hoje no 

município de Guaratuba no Posto Cristo pelo guarda-vidas Soldado Dinei Carlos 

Cavalheiro (RG 06.885.447-4).  

Hoje às 11h55 a AA9213 foi acionada para prestar atendimento no Posto Cristo. 

A vítima Ademar Pires dos Santos (43 anos) havia sofrido uma crise convulsiva seguida 

de afogamento grau 6. Foi prestado atendimento pelo guarda-vidas já citado na presença 

do 1º Sargento RR Josnei Urbanski (RG 4.527.404-7) no local. Realizaram reanimação 

cardiopulmonar por 7 min com resposta positivo do paciente que evolui a grau 4. 

Após a chegada de minha equipe no local estabilizamos a vítima com 

oxigenioterapia, reposição volêmica e após a não melhora do paciente foi optado por 

intubação orotraqueal seqüência rápida e ventilação mecânica. A vítima foi 

encaminhada de helicóptero ao Hospital Regional Litoral em Paranaguá. 

Para que nós médicos possamos realizar nosso trabalho no intuito de salvar 

vidas, corremos contra o tempo na urgência e emergência. No afogamento não é 

diferente: é o entusiasmo e a dedicação da primeira pessoa que presta o atendimento que 

pode fazer a diferença, nesse caso o guarda-vidas. Quando falamos em afogamento grau 

6 sabemos que a taxa de sobrevida é de 0,5%.  

Hoje ao terminar esse atendimento sabia que havia feito minha obrigação como 

médica, motivo para que sempre estudo tanto e procuro a cada dia me tornar uma 

profissional melhor. Escolhi trabalhar com trauma porque essas frações de segundos 

fazem a diferença, e às vezes conseguimos participar desses momentos em que podemos 

também fazer a diferença. Hoje essa equipe de guarda-vidas fez a diferença, pois 

acreditou desde o princípio que era possível salvar essa vida. Tenho muito orgulho de 

trabalhar com profissionais como esses. Hoje estou ainda mais motivada a seguir 

trabalhando com o trauma e na educação do trauma. 

Atenciosamente, 

 

Aline von Bahten 
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