
 
 
 
 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO: 

 

Olá estudantes! 

O primeiro trimestre do ano letivo, refere-se as atividades aquáticas. No 9º ano, 

espera-se que as turmas já tenham um conhecimento básico a respeito das possibilidades 

de nados, jogos e esportes no ambiente aquático, aprendido nos anos de escolaridade 

anteriores. Nesse ano, as aulas de Educação Física, buscam propociar alguns 

conhecimentos sobre segurança e salvamento aquático, visando previnir situações de 

afogamento e outros acidentes em ambientes aquáticos. Esta apostila, síntesa os temas 

que vem sendo trabalhados e discutidos em aula pelos professores e auxiliará vocês no 

autoestudo e na revisão desses conteúdos. Cabe resaltar, que no tópico 5 desse material, 

tem a descrição das técnicas que vem sendo ensinadas nas aulas práticas e a sugestão de 

vídeos que ajudarão aos estudantes a realização da avaliação prática. Então, não deixem 

de assistir. 

Bom estudo! 

 

Quais são os objetivos das aulas de atividades aquáticas no 9ºano? 

 

• Identificar situações de riscos por meio de observação e conhecimentos prévios; 

• Conhecer as causas de afogamento no Brasil; 

• Discutir os conceitos acerca da cadeia de sobrevivência do afogamento: 

1. Prevenção;  

2. Reconhecimento do afogado - ligue 193;  

3. Fornecer Flutuação - Evite a submersão;  

4. Remova se for seguro para você;  

5. Suporte devida – hospital se necessário. 

• Conhecer algumas técnicas de salvamento e autosalvamento no meio líquido. 

 

COLÉGIO PEDRO II 
EDUCAÇÃO FÍSICA – 9º ANO 
CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II 



1. SEGURANÇA E SALVAMENTO AQUÁTICO 

 

1.1. Contextualização 

 

O Brasil possui uma das mais amplas, diversificadas e extensas redes aquáticas 

de todo o mundo. O maior país da América Latina conta com a maior reserva mundial de 

água doce e tem o maior potencial hídrico da Terra. Cerca de 13% de toda água doce do 

planeta encontra-se aqui. O Brasil é um país que, além 

de possuir uma extensa faixa litorânea, apresenta 

uma grande quantidade de ambientes aquáticos, 

como lagos, represas e rios, além de piscinas e 

parques aquáticos, praias oceânicas, visitados 

durante todo o ano, principalmente em épocas 

turísticas. 

Estar no meio aquático é, para alguns, um momento de prazer, alegria, relaxamento 

ou trabalho. Já para outros, um momento de tensão, sofrimento e medo. Ter medo ou 

alegria tem relação direta com as experiências que tivemos e que mantemos com o meio 

aquático, vai depender das oportunidades e experiências pontuais, sendo estas positivas 

ou negativas, que tivemos enquanto praticantes de atividades aquáticas.  

Diante disso, a segurança é um aspecto mister quando entramos do campo das 

atividades aquáticas. Estar no mar, piscinas, rios, lagoas, cachoeiras ou qualquer outro 

local considerado aquático, vai exigir do praticante alguns cuidados, desde o autocuidado 

até o cuidado com os outros. Segundo a Organização não governamental Criança Segura, 

ONG que promove campanhas de prevenção de acidentes com o público infantil, no Brasil 

os afogamentos são a segunda maior causa de morte e a sétima de hospitalização por 

motivos acidentais entre crianças com idade de zero a 14 anos (Dados coletados de 2002 

a 2017). 



2. IDENTIFICAR SITUAÇÕES DE RISCOS POR MEIO DE OBSERVAÇÃO E 

CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

 

Diante da frase acima, podemos notar a importância de saber identificar, mesmo que de forma 

mínima, situações de risco nos ambientes que frequentamos. Nessa seção falaremos sobre situações risco 

que vocês possam identificar de forma simples em: 1. Praias; 2. Rios, Represas, Lagos e Açudes e 

Cachoeiras; e 3. Piscinas;  

 

2.1. Perigos na praia: profundidade, sinalização por bandeiras, arrebentação e 

sistemas de correntes 

 

PROFUNDIDADE 

Adultos experimentam problemas quando é atingida uma profundidade maior que 

sua altura e as crianças quando a profundidade atinge a altura da cintura. Dependendo da 

praia, esta profundidade pode 

se alterar em questão de 

minutos, ou seja, o que era 

raso e seguro pode, de forma 

muito repentina, torna-se algo 

fundo e perigoso.  

Pode ocorrer também 

a existência de um grande 

banco de areia, com águas 

rasas, mas no qual as ondas 

podem quebrar com força, 

fazendo com que, devido à 

Estar num ambiente aquático exige cuidados e saber identificar 

situações de risco pode salvar vidas! 

 



baixa profundidade, ocorram acidentes de impacto, ou seja, o banhista ser jogado com força 

contra o banco de areia. 

  

Busque informações sobre profundidades antes de entra na água. Converse com 

guarda-vidas ou locais, além disso, entre na água sempre com cuidado, observando suas 

variações de profundidade. Esses cuidados podem fazer com que você evite acidentes e 

aproveite ainda mais seus momentos em contato com a natureza!!! 

 

SINALIZAÇÃO POR BANDEIRAS 

 

Muito útil e eficiente contra afogamentos e acidentes aquáticos são as bandeiras 

que encontramos nas praias. Observe cada uma delas e, principalmente, respeite-as!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARREBENTAÇÃO 

 

 Ao se aproximarem da praia, as ondas sofrem alterações em sua geometria de 

acordo com o fundo sobre o qual estão se propagando. Estas alterações são normalmente 

um aumento da altura da onda e uma proporcional diminuição de seu comprimento. A 

arrebentação das ondas apresenta-se como perigo, pois associada à turbulência gerada, 

pode derrubar o banhista e mantê-lo debaixo d’água, movê-lo em direção à praia ou 

transportá-lo lateralmente. 

As ondas podem quebrar de 4 formas, o que geram diferentes tipos de 

arrebentação: 

 

Progressiva ou deslizante (spilling breaker) – ocorre em praias de baixa declividade (inferior a 3%), nas 

quais a onda gradualmente empina-se, dissipando sua energia através de uma larga faixa; 

Mergulhante (phunging breaker) – ocorre em praias de declividade moderada a alta (3 a 11º). A onda 

empina-se abruptamente ao aproximar-se da costa e quebra violentamente formando um tubo, dissipando 

sua energia sobre uma pequena porção, através de um vórtice de alta turbulência; 

Ascendente (surging breaker) – ocorre em praias de declividade tão alta que a onda não chega a quebrar, 

ascendendo sobre a face e interagindo com o refluxo das ondas anteriores; 

Frontal (collapsing) – ocorre em praias de declividade abrupta, sendo considerado um tipo intermediário 

entre o mergulhante e o ascendente. 

 

Saber identificar o tipo de arrebentação é importante. Como você percebeu, 

dependendo do tipo de praia, as arrebentações podem ser diferentes, indo das mais fracas 

as mais fortes, o que muda consideravelmente os riscos.  

 

SISTEMAS DE CORRENTES 

 

Sempre que houver ondas, haverá uma corrente de retorno. Sua força varia 

diretamente com o tamanho das ondas e pode atingir até 2 a 3 m/seg. Sua formação pode 

variar caso existam pedras, quebra-mar e outras alterações no fundo da praia.    

                                     

  



Basicamente existem quatro tipos principais de correntes de retorno:  

1. Fixa: comuns em fundos de areia permanecem no mesmo local enquanto o 

fundo for o mesmo. 

2. Permanentes: permanece no mesmo local durante todo ano e são usualmente 

comuns em fundos de pedra ou coral, ou perto de pedras e píeres. 

3. Transitórias ou tipo "flash": correntes que ocorrem repentinamente e 

inesperadamente geralmente causadas por seriados de onda maiores do que o 

normal. 

4. Viajantes: são correntes comuns em fundo de areia que se movem ao longo da 

praia a favor da direção do vento e/ou da corrente. 

 

 

2.2. Perigo nos rios, represas, lagos e açudes 

 

Dando sequência ao nosso conteúdo sobre atividades aquáticas, vamos 

compartilhar essa excelente reportagem do Corpo de Bombeiros de Bombeiros do Paraná. 

Nela você encontrará dicas importantes sobre quais cuidados devemos tomar nos rios, 

represas, lagos e açudes. 



Segue abaixo a reportagem: 

 

 

Fonte: http://www.bombeiros.pr.gov.br/Noticia/Corpo-de-Bombeiros-orienta-sobre-nadar-em-rios-lagos-

e-represas-e-os-perigos-do-fenomeno 

 

O Corpo de Bombeiros do Paraná tem atuado 

fortemente nas ações preventivas para evitar afogamentos 

e incidentes em rios, represas, lagos e açudes. Somente 

em Morretes, no Verão Paraná 2016/2017, foram 

registrados seis resgates (salvamentos) e um óbito, contra 

cinco resgates e três óbitos na temporada passada). Os 

bombeiros militares procuram dar dicas de locais para 

banho, bem como entregam material educativo sobre 

prevenção, mas apesar das orientações muitas pessoas 

insistem em se banhar em regiões sem a proteção de 

guarda-vidas. Outra preocupação neste período do ano 

são as conhecidas cabeça d'água (aumento súbito de 

água) que podem ocasionar vítimas fatais. Os dados correspondem de 22/12/16 a 29/01/16 

comparado com o mesmo período do verão anterior. Para o tenente Murilo de Oliveira do 

Corpo de Bombeiros.  

 

 “A flutuabilidade no rio é menor, então as pessoas também pensam que o rio é mais seguro, mas 

ele esconde muitos perigos como pedras e galhos onde podemos nos enroscar. Quando a água está 

descendo com bastante velocidade existe a presença de espuma que não permite que a gente flutue ou que 

possamos praticar a natação, então por mais que a pessoa saiba nadar ela não vai conseguir”. 

 

       De acordo com o oficial, é importante não se banhar em locais ermos e sim 

onde há maior concentração de pessoas e atendimento de guarda-vidas, os quais ficam 

em locais específicos. “Percorremos os principais pontos de locais de banho e fazem a 

prevenção distribuindo panfletos e avisando sobre a prática de lazer sem riscos, também 

disponibilizamos alguns materiais flutuantes, como boias com cordas”, conta o tenente 

Oliveira. 

 

http://www.bombeiros.pr.gov.br/Noticia/Corpo-de-Bombeiros-orienta-sobre-nadar-em-rios-lagos-e-represas-e-os-perigos-do-fenomeno
http://www.bombeiros.pr.gov.br/Noticia/Corpo-de-Bombeiros-orienta-sobre-nadar-em-rios-lagos-e-represas-e-os-perigos-do-fenomeno


 

Outro fator comum neste período 

do ano são as cabeças d'água. Alguns rios, 

sobretudo aqueles localizados na base das 

regiões de serra, estão sujeitos a este 

fenômeno que se trata do aumento súbito 

do volume, velocidade e nível do rio que 

pode provocar o arrastamento de pessoas, 

seguido de morte por afogamento. Tal 

alteração, na maioria dos casos, é 

provocada por fortes chuvas nas 

montanhas “rio acima”, mesmo com tempo 

bom e sol “rio abaixo” no local de banho.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste link é possível observar alguns conhecimentos importantes sobre esse 

fenômeno natural: https://www.youtube.com/watch?v=b0MvkkJXyfs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0MvkkJXyfs
https://www.youtube.com/watch?v=b0MvkkJXyfs
https://www.youtube.com/watch?v=b0MvkkJXyfs


Também gostaríamos que vocês ficassem atentos a esses detalhes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 O Corpo de Bombeiros orienta as pessoas para que não entrem em rios de 

corredeira para atividades de banho ou natação; se entrar em represas, lagos, açudes, 

remanso de rio use coletes salva-vidas homologado e de tamanho adequado; cuidado com 

o limo nas pedras ele pode fazer você escorregar e cair na água; cuidado com buracos e 

fundos de lodo, pois você pode afundar rapidamente; se o rio tiver correnteza nunca entre 

na água acima do joelho; nunca mergulhe de cabeça; não tente entrar na água para realizar 

o socorro, ao invés disto chame por ajuda e jogue qualquer material de flutuação para 

ajudar. 

 

2.3. Perigo na piscina 

 

As recomendações básicas para evitar acidentes na água devem ser seguidas por 

todas as partes envolvidas. Para os locais de piscina: deve-se ter pisos antiderrapantes, 

sinalização de profundidade da piscina, ralo com tampa de anti-sucção, fácil acesso para o 

desligamento dos motores, acessos bloqueados quando a piscina não estiver em uso, ter 

as regras da piscina em local visível. Por parte dos profissionais: responsabilidade pela 

segurança dos alunos, conhecimento em primeiros socorros, conhecimento do 

desenvolvimento da criança, orientação aos alunos em relação às regras de segurança, 

avisar os pais sobre as limitações das crianças na água e orientar os pais e envolvidos 

sobre as melhores práticas em segurança aquática. Por parte das crianças: ter 

conhecimento das normas básicas e respeitar os limites do local, entrar e sair da piscina 

com segurança, ter um controle corporal e respiratório quando na água, saber executar 

http://www.sobrasa.org/recomendacoes/


flutuação. Como mencionado anteriormente, é importante que a pessoa (crianças e adultos) 

saiba nadar, não deixe crianças desacompanhadas perto da água, leia os avisos e regras 

de segurança do local, não nade desacompanhado, procure entrar na água perto do local 

de salva-vidas, não coma muito ou beba álcool antes de entrar na água, não masque 

chicletes para evitar sufocamento e confira a profundidade da água. 

A Sociedade brasileira de salvamento aquático (SOBRASA), traz também 

importantes recomendações que podem ser visualizadas pelo link: 

 https://asspmbmrn.org.br/noticias/detalhes/corpo-de-bombeiros-e-sobrasa-

lancam-campanha-ldquopiscina-segurardquo-no-rn/3076  

 

Conforme copilamos:  

 

(...) o número de afogamentos é mais alto nas praias, mas não se pode subestimar os 
riscos nas piscinas. “Na praia, as pessoas tomam muito mais cuidado com os filhos. E 
os guarda-vidas são qualificados, o que não acontece em todas as piscinas. Com cinco 
medidas simples, pode-se evitar 95% dos afogamentos”, garante. 
(...) 
 
Cinco passos para garantir a diversão 
  
Atenção: preste sempre atenção aos seus filhos na piscina e mantenha-os à distância 
de um braço, mesmo com a presença de um guarda-vidas. 
 
Guarda-vidas: cobre a presença permanente de um guarda-vidas em piscinas 
coletivas. Embora a profissão ainda não seja reconhecida, há requisitos mínimos que 
podem ser exigidos do profissional, como cursos de prevenção e socorro aquático. 
 
Urgência ao agir: aprenda como agir em emergências aquáticas. Se não souber nadar, 
não tente salvar a criança. O uso de cilindro de oxigênio é restrito ao guarda-vidas e 
deve estar em local visível e à disposição na área da piscina. 

https://asspmbmrn.org.br/noticias/detalhes/corpo-de-bombeiros-e-sobrasa-lancam-campanha-ldquopiscina-segurardquo-no-rn/3076
https://asspmbmrn.org.br/noticias/detalhes/corpo-de-bombeiros-e-sobrasa-lancam-campanha-ldquopiscina-segurardquo-no-rn/3076


 
Acesso restrito: restrinja a presença de crianças em piscinas residenciais com o uso 
de grades ou cercas, instaladas a uma altura que as impeça de entrarem na área sem 
estarem acompanhadas de um adulto. 
 
Sucção controlada: use ralos antissucção e meios de interrupção da bomba da piscina. 
Para clubes, hotéis e condomínios, a orientação da Sobrasa é adotar sempre ralos 
antiaprisionamento e um sistema de desligamento da bomba. 

 

3. AFINAL, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS CAUSAS DE AFOGAMENTO NO 

BRASIL? 

 

O Afogamento é a quarta causa de morte acidental em adultos e a terceira em 

crianças e adolescentes no mundo. No Brasil, as características do clima, a vasta rede 

hidrográfica e o tamanho do litoral se constituem como fatores de risco. Os afogamentos, 

de modo geral, são traumáticos e normalmente associados a momentos de lazer entre 

amigos e familiares. As causas, embora tenham origem diversas, se relacionama mais 

frequentemente com as seguintes características: 

 

 Falta de habilidade na natação;  

 Falta de conhecimento a respeito do 

local em que se nada;  

 Cansaço do nadador; 

 Traumatismo por mergulho em águas 

rasas ou com pedras; 

 Cãibras; 

 Uso de bebidas alcoólicas; 

 Problemas de saúde, como infartos e 

crises convulsivas. 

 

Analisando os fatores que levaram ao afogamento, podemos classificá-lo em dois 

tipos: os fatores primários ou secundários. 

 

 Primários: aquele em que não existem indícios que justifiquem o afogamento 

 Secundários: aquele que apresenta uma causa que impediu a vítima de se 

manter na superfície da água, como uso de substâncias como álcool e problemas 

cardíacos. 

 



3.1. Causas de afogamento e a masculinidade tóxica 

 

Ainda falando sobra as causas do afogamento, vamos atravessar essa temática 

como uma discussão importante para Saúde de homens e mulheres, e que é assunto é 

esse? 

 

Pesquisas como as de Casadei1 (2020) e Brasil (2009) indicam que a 

masculinidade tóxica é um problema de saúde pública.  

 
Trata-se de uma questão que encontra ressonância também nos discursos da 
saúde pública: em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou o relatório 
Masculinidades y salud en la Región de las Américas, que aponta que muitos dos 
comportamentos advindos da sociabilidade de uma masculinidade dominante se 
tornam problemas de saúde pública como, por exemplo, a admissão de 
comportamentos de risco, a dificuldade de expressar emoções, a violência, a falta 
de cuidado de si (CASADEI, p. 914). 

  

Dados publicados pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: 

princípios e diretrizes2 (BRASIL, 2009), indicam que a maior vulnerabilidade e das altas 

taxas de morbimortalidade, têm como causa que os homens não buscam, como as 

mulheres, os serviços de atenção básica. 

 
1 Casadei, E., & Kudeken, V. A masculinidade tóxica no discurso da saúde pública: estratégias de convocação 

dos homens em campanhas do SUS. Reciis – Rev Eletron Comun Inf Inov Saúde, Rio de Janeiro, v.14, 
n.4, p. 912-925, 2020. Disponível em: 
https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/2094/2405. Acesso em: 30 de maio de 2022.. 
2 Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem: princípios e diretrizes. 

Brasília, DF, 2009. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_homem.pdf.          Acesso em: 30 maio 
de 2022. 

 

https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/2094/2405
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_homem.pdf


Essa afirmativa nos convida a refletir sobre 

como um único determinantes social: a ideia do que é 

ser masculino, entre tantos outros podem influenciar 

de forma positiva ou negativa a saúde. Daí a 

importãncia de 

estudarmos sobre isso 

e tentar desconstruir a 

ideia de masculinidade tóxica, uma estrutura que ingessam 

homens em estruturas de dominação e que ao mesmo tempo 

os oprimem em esteriótipos e padrões de comportamento. 

Aqueles que não se enquadrem na masculinidade 

hegemônica, na ideia central do que é ser homem, acabam 

ficando marginalizados. Na verdade não existe uma essência 

masculina, mas sim um homem construído nas relações culturais e sociais. Observevem a 

imagem abaixo: 

Fonte: https://www.anf.org.br/masculinidade-toxica-e-afetividade/ 

 

Nessa altura, você deve estar se perguntando, qual a relação desses tema com as 

causas de afogamentos no Brasil. No caso de 

afogamentos, um dos aspectos que podem 

causá-los tem relação direta com a 

desinformação. Em muitos casos, as pessoas 

não conhecem os perigos que podem fazer 

com que se afoguem, ou seja, não foram 

educadas com conhecimentos sobre cuidados 

que devem tomar em ambientes aquáticos. No 

caso da masculinidade tóxica, se considerar 

https://www.anf.org.br/masculinidade-toxica-e-afetividade/
https://www.anf.org.br/masculinidade-toxica-e-afetividade/


um super-homem e ignorar riscos, aumenta o indice de afogamentos. Exercer a 

masculinidade, se cuidando e não exercendo atitudes de risco como pré-requisito para ser 

homem é algo de grande importância para saúde e para redução do número de acedentes 

em meios líquidos.  

 

4. CONCEITOS ACERCA DA CADEIA DE SOBREVIVÊNCIA DO AFOGAMENTO 

 

Existem sinais que ajudam a identificar quando uma pessoa pode estar se 

afogando. Identificar esses sinais precocemente, tornará uma ação mais fácil e 

consequentemente ajudará no salvamento da vítima. Fora da água: Pessoas com idade 

avançada ou muito jovens, pessoas com obesidade, pessoas alcoolizadas, turistas ou 

estrangeiros devem ser observados mais atentamente. Dentro da água: pessoas que 

entram na água de maneira eufórica, pessoas que entram onde há correnteza, pessoas 

que nadam errado ou não sabem nadar têm maiores chances de se afogar. Sinais de 

afogamento: pessoas assustadas e desesperadas, pessoas que não alcançam mais o 

fundo do mar (afundam e voltam a flutuar), pessoas que nadam mas não se deslocam, ou 

que nadam contra a correnteza, pessoas que estão com o cabelo no rosto apresentam 

sinais de possível afogamento. Passos a seguir: 

1. Assim que reconhecer uma situação de risco, ligue ou peça para alguém, ligar 

para 193, pedindo socorro. 

2. Somente tente socorrer a vítima se você tiver confiança e souber como 

prosseguir. 

3. Caso decida socorrer, procure ficar próximo à vítima, preferencialmente sem 

entrar na água. 

4. Se o acidente ocorrer em águas doces (piscinas, lagos, rios) e você conseguir 

ficar próxima à vítima, tente estender algum cabo, galho, ou algo parecido como ajuda. Se 

estiver mais próxima, estenda seu pé (nunca a mão) como apoio. 

5. Se o acidente ocorrer em águas salgados e a vítima estiver mais distante, atire 

uma boia, tampa de isopor, bola ou algo flutuando para que ela possa agarrar. 

6. Se você atirar uma corda, não puxe a corda antes que a pessoa se sinta segura 

e firme. 

Caso entre na água: 

1. Caso você decida entrar na água, avise alguém que está entrando e peça para 

chamarem ajuda. 



2. Tente levar algum material flutuando consigo, como uma boia, prancha, ou algo 

assim. 

3. Se você estiver com roupas e sapatos, tire tudo para facilitar sua locomoção. 

4. Nade até ficar cerca de 2 metros de distância da vítima e entregue o objeto 

flutuando para ele/ela. 

5. Não fique tão próximo da vítima ao ponto que ela possa te agarrar e te puxar 

para baixo. Se isso acontecer, deixe que ela te afunde, pois em seguida ela irá te soltar. 

6. Espera a vítima se acalmar para se aproximar 

7. Caso você também não esteja confiante em sua natação, peça para que a 

pessoa continue flutuando e aguarde o socorro chegar. 

8. Tente se manter calmo e tranquilizar a vítima também. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O artigo a seguir apresenta importantes discussões sobre o tema, acesse pelo link: 

http://www.szpilman.com/new_szpilman/szpilman/ARTIGOS/Artigo%20do%20Prof.%20W

altecir%20Diretriz%20Atualizada%20Afogamento%20Set_2014.pdf 

 

http://www.szpilman.com/new_szpilman/szpilman/ARTIGOS/Artigo%20do%20Prof.%20Waltecir%20Diretriz%20Atualizada%20Afogamento%20Set_2014.pdf
http://www.szpilman.com/new_szpilman/szpilman/ARTIGOS/Artigo%20do%20Prof.%20Waltecir%20Diretriz%20Atualizada%20Afogamento%20Set_2014.pdf


ATENÇÃO AOS POSTS DE CAMPANHA A SEGUIR: 
 



  



 
 

ÁGUAS MAIS SEGURAS 

 Se você assinalou NÃO, em qualquer questão, a 
explicação que você encontra ao lado da negativa 
explica o motivo para mudar seu comportamento. 

Um adulto responsável é designado como 
“observador aquático” sempre que uma 
criança está na piscina, especialmente em 
festas. 

 
Sim 

Não -  O observador aquático tem que 
ser nomeado para cuidar das crianças na 

piscina. A supervisão constante é 
fundamental por isso não é possível dividir 
atenção com o uso de celular ou outro 
equipamento. 

Eu sei que nunca devo confiar em boias de 
braço ou outros infláveis como substituto de 
colete salva-vidas para a segurança das 
crianças. 

 
Sim 

Não -  Dispositivos infláveis para 
flutuação podem gerar uma falsa 

sensação de segurança. Só utilize coletes 
salva-vidas aprovados pela Marinha do 
Brasil. 

Quando utilizando a piscina eu lembro as 
pessoas com cabelos compridos para 
prendê-los ou utilizar uma touca. 

 
Sim 

Não -  O aprisionamento do corpo e do 
cabelo são perigos evitáveis. 

Eu esvazio, viro de cabeça para baixo e 
desinflo as piscinas portáteis / infláveis 
quando não estão em uso. 

 
Sim 

Não -  Piscinas portáteis podem 
apresentar os mesmos riscos de 

afogamento, especialmente para crianças 
pequenas, como as piscinas tradicionais. 

Baldes, lavatórios e banheiras devem 
ser sempre ser esvaziadas após o uso. 

 
Sim 

 Não -  Uma criança pequena pode se afogar 
em menos de cinco centímetros de água. 

Eu relembro aos meus filhos e seus amigos 
que nadar próximo de ralos e drenos de 
aspiração é um comportamento perigoso. 

 
Sim 

Não -  Uma criança pode ficar presa. Se a 
tampa do ralo estiver faltando ou 

quebrada, desligue o motor da piscina, do 
spa ou da banheira de hidromassagem até 
que a tampa do ralo seja substituída. 

Eu retiro brinquedos da piscina quando as 
crianças acabam de nadar ou brincar na 
piscina. 

 
Sim 

 Não -  A retirada dos brinquedos impedirá 
que as crianças tentem recuperá-los 
quando não estiverem sendo 
supervisionadas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPOSTAS MAIS SEGURAS 
 Se você assinalou NÃO, em qualquer questão, a 

explicação que você encontra ao lado da negativa 
explica o motivo para mudar seu comportamento. 

Eu sei que se meu filho estiver faltando, eu 
devo sempre procurar primeiro na piscina 
e/ou outro ambiente com água. 

 Sim Não -  Sobrevivência depende de um 
resgate rápido e reiniciar a respiração o 

quanto antes. 

Os membros da minha família estão 
atualizados com os procedimentos do RCP 
(reanimação cardiopulmonar). 

 Sim Não -  No tempo que pode levar para os 
guarda-vidas ou paramédicos 

chegarem, sua habilidade em fazer o RCP 
pode salvar uma vida. Procure aprender 
RCP. 

Minha família tem itens essenciais para os 
primeiros socorros sempre à mão. 

 Sim Não -  Em situações de emergência, um 
kit bem preparado de primeiros 

socorros pode ser literalmente a 
diferença entre a vida e a morte de 
alguém. 

Todos os números de emergência estão 
programados nos telefones dos adultos. 

 Sim Não -  Segundos contam quando uma 
emergência acontece.  

Buscar por um número pode ser uma 
perda de tempo preciosa. 

Eu sei como usar equipamentos de resgate 
localizados ao redor da área da piscina. 

 Sim Não -  Mesmo pessoas sem piscina 
devem saber como usar corretamente o 

equipamento de resgate. 

Minha babá / e ou berçário onde fica meu 
filho(a) conhece as regras para uso da piscina 
e tem conhecimento de RCP (reanimação 
cardiopulmonar). 

 Sim Não -  Procure locais que ofereçam este 
tipo de treinamento para capacitar as 

pessoas ao seu redor.  

 
 
 

Minha piscina é apropriadamente cercada e 
está de acordo com as recomendações. Ao 
visitar uma piscina, eu entendo que um 
portão nunca deve permanecer aberto. 

 
Sim 

Não -  Instalar barreiras como cercas de 
isolamento em torno de uma piscina 

reduzirá o risco de acesso 
desacompanhado à piscina por crianças 
pequenas. 

Eu estou ciente que manter água em artigos 
domésticos (baldes, pias, bacias, etc...) pode 
ser perigoso para crianças menores. 

 
Sim 

Não -  Um bebê pode se afogar em 
apenas cinco centímetros de água. 

Uma criança curiosa pode cair em um 
vaso sanitário, balde ou tanque de lavar 
roupa. 



 
 
 

  



5. ALGUMAS TÉCNICAS DE SALVAMENTO E AUTO-SALVAMENTO 

 

• Flutuações 

Flutuação é a ação e o efeito de flutuar (manter-se à tona/superfície de um 
líquido ou de um gás, estar no ambiente influindo no ânimo, boiar). O termo é 
usado para fazer referência à ação do corpo da pessoa que está a nadar. 

 

• Imersão 

IMERSÃO Visa a imersão do aluno com a cabeça na água, e a introdução da 

apnéia voluntária. RESPIRAÇÃO Esta é a fase mais importante, é a “alma” do aprendizado, 

pois uma vez que o aluno consegue dominar a respiração, a sua iniciação ao nado estará 

a um passo de se concretizar. 

 

• Manobra de Valsalva 

Vocês já devem ter sentido um incômodo nos ouvidos enquanto descem a serra, 

quando você vai até o fundo de uma piscina mergulhando ou quando está voando de avião. 

Sem você saber, você realiza a manobra de Valsalva sempre que você pinça o seu nariz e 

assopra com ele. Ele vai empurrar o ar que está aprisionado em seus espaços aéreos 

contra o seu ouvido interno para compensar a pressão que a água ou que o ar está fazendo 

contra esses espaços “mortos”. Em qualquer hora e à toda hora no mergulho você realiza 

esta manobra e não existe NINGUÉM que não faça essa manobra! Todo gás, se você faz 

qualquer pressão nele, ele diminui seu volume, fazendo com que o espaço precise de mais 

ar para compensar a pressão. Na subida, esse ar escapa através de sua boca ou nariz, por 

isso, você quase não sente esse incômodo durante a subida da serra ou quando você 

compensa embaixo d´agua. Essa manobra foi descoberta por Antonio Maria Valsalva, um 

médico especialista em otorrinolaringologia (palavra difícil, não!?), ou especificamente, os 

ouvidos. Esta manobra aumenta a pressão intratorácica, diminui o retorno venoso ao 

coração e aumenta a pressão arterial. 

Fonte: http://www.maniademergulho.com.br/manobra-de-valsalva-ela-salva-mesmo  

 

• Nado de Aproximação 

A técnica do nado de aproximação consiste em cinco etapas: a propulsão, a 

recuperação e o deslize, que compõem a braçada, a pernada e a posição da cabeça. A 

propulsão consiste em puxar a água ao longo do corpo, buscando o apoio necessário para 

acelerar o corpo à frente. A cabeça fica fora da água buscando a visão do ponto de 

referência que se quer alcançar. 

http://www.maniademergulho.com.br/manobra-de-valsalva-ela-salva-mesmo


 

• Pernada tesoura e para que serve? 

Este nado necessita um pouco mais do esforço muscular, pois os movimentos são 

executados com mais frequência. O nadador deve começar boiando de lado e em seguida 

posicionar o braço inferior para dentro d’água, enquanto o superior impulsiona o corpo para 

frente. As pernas devem executar um movimento de tesoura, para servir de auxílio aos 

braços, dessa forma o impulso será maior. 

Também é muito utilizado nos casos de resgate e salvamento aquático. 

 

• Recomendados o estudo com a visualização dos seguintes vídeos: 

Vídeos Links 

Treino Nado Reboque para 
Salvamento Aquático 

https://www.youtube.com/watch?v=oNn5hQzMH54 

https://www.youtube.com/watch?v=eGttw4JFT-E 

Salvamento Aquático: exercícios 
para prevenir afogamentos 

https://www.youtube.com/watch?v=cl7_VZwVnpo 

Técnicas de salvamento https://www.youtube.com/watch?v=NEKPeUu0x28  

Pernada tesoura https://www.youtube.com/watch?v=HgxMdp5Cacw  

Nado de Reboque 
https://www.youtube.com/watch?v=G-O6Hvwqa3A 

https://www.youtube.com/watch?v=HgxMdp5Cacw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oNn5hQzMH54
https://www.youtube.com/watch?v=eGttw4JFT-E
https://www.youtube.com/watch?v=cl7_VZwVnpo
https://www.youtube.com/watch?v=NEKPeUu0x28
https://www.youtube.com/watch?v=HgxMdp5Cacw
https://www.youtube.com/watch?v=G-O6Hvwqa3A


6. GLOSSÁRIO DE TERMOS IMPORTANTES 
 

Afogamento 

O afogamento ocorre quando a submersão em líquido causa asfixia ou interfere na respiração. Durante o 
afogamento, o corpo fica privado de oxigênio, o que pode danificar os órgãos, particularmente os pulmões e 

o cérebro.Corrente de retorno 

As correntes de retorno ou agueiros podem ser definidas como o refluxo do volume de água que retorna da 
costa de volta para o mar, em virtude da força gravitacional. Também é conhecida como maré de retorno, ou 
simplesmente vala, devido ao canal rompendo o banco de areia criado pelo o escoamento da água. Apesar 
das correntes de retorno existirem independentemente ao fenômenos das marés, as marés podem intensificar 
o perigo das correntes de deriva, em especial na maré baixa. A velocidade do fluxo de água retornando ao 
mar pode variar de 0,5 m/s a até 3,5 m/s. 

 

Primeiros Socorros 

Primeiros socorros são intervenções que devem ser feitas de maneira rápida, logo após o 
acidente ou mal súbito, que visam a evitar o agravamento do problema até que um serviço 
especializado de atendimento chegue até o local. Essas intervenções são muito importantes, pois 

podem evitar complicações e até mesmo evitar a morte de um indivíduo. 

Antes de qualquer procedimento de primeiro socorro, é importante que o socorrista tenha em mente 

a necessidade de: Manter a calma; Afastar os curiosos; Garantir que serviço de emergência seja 
chamado. 

Telefones úteis em caso de emergência 

Samu 192 

Corpo de Bombeiros 193 

Disque-intoxicação (Anvisa) 0800-722-6001 

Defesa Civil 199 

Polícia Militar 190 

 

É muito importante salientar que algumas pessoas não estão preparadas para realizar os primeiros 
socorros e, portanto, o ideal é que deixe outra pessoa realizar os procedimentos adequados e 
auxiliar de outra maneira, como, buscando socorro. 
 

Salvamento aquático 

Compreende-se por salvamento aquático todas as operações realizadas em rios, lagoas, 
represas, mar, enchentes, piscinas e outros mananciais de água, visando à prevenção da 
integridade física de pessoas que se envolvam em ocorrências em que a água seja o agente 
causador de incidentes. 
 

Segurança 

A palavra segurança tem vários significados, a depender do ponto de vista. Em termos gerais, é o 
conjunto de medidas visando à proteção de riscos, perigos ou perdas a pessoas ou coisas. A 
segurança tem que ser comparada e contrastada com outros conceitos relacionados: Segurança, 
continuidade, confiabilidade. 


