
PROGRAMA 

Suporte Básico de Vida em Afogamento

ABRAMEDE  - SOBRASA

13/04/2021

Coordenação: Dr. David Szpilman

PRIMEIRO ENCONTRO DIGITAL
(abriremos a sala 30 min antes para questões administrativas gerais e ambientação)

19:00 -  Introdução ao curso: 
Resumo e dúvidas iniciais sobre: Quantos se afogam no Brasil e no mundo; Sexo x faixa etária x local de 
ocorrência; 

Tabela subjetiva de risco; 

Definição + processo do afogamento; 

Fisiopatologia do afogamento + primário/secundário; 

Linha do tempo em afogamento; 

Cadeia de sobrevivência em afogamento;

Análise de risco, comportamento de risco e prevenção ATIVA E REATIVA

- Sobrasa – quem somos e o que fazemos?

- Reconhecer Potencial Afogado e chamar socorro (193) fora da água, na beira da água e dentro da água; 
Start aquático; Chamar ajuda – 193/192; Sinalização gestual.

- FORNEÇA FLUTUAÇÃO – PARE O AFOGAMENTO sem entrar na água com uso de materiais de fortuna, 
corda, cabos ou hastes

i. Dentro da água: Uso de flutuadores improvisados SEM contato com a vítima

ii. Vítima consciente

iii. Vítima inconsciente (Ventilação dentro da água)

- Como e quando realizar a ventilação dentro da água (vítima PRETA – grau 5) e reconhecer um grau 6

- Como e quando realizar a imobilização da coluna cervical dentro da água

- Transporte para a área seca, reconheça a gravidade e posicione a vítima para iniciar os primeiros socorros

21:30 -  Encerramento do dia



PROGRAMA 

Suporte Básico de Vida em Afogamento

ABRAMEDE  - SOBRASA

14/04/2021

Coordenação: Dr. David Szpilman

SEGUNDO ENCONTRO DIGITAL

19:00 - Perguntas e dúvidas não respondidas do primeiro encontro

 - Construa seu manequim de ressuscitação antes de vir para esse encontro. Veja em: 
https://www.youtube.com/watch?v=DNnyGnovkPo&t=4s

 - Revisaremos o Suporte Básico de Vida em Afogamento em 8 passos (sem equipamento) – você pode fazer
no manequim (construído por você) ou em um parceiro(a) que estiver junto a você. Veja os passos em 
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2020/09/SBV_no_afogamento_8_passos.png

 - Diferenças clínicas e traumáticas no SBV

 - Casos clínicos em afogamento (classificação e tratamento)

 - Grau 5 e 6 – RCP em afogamento

 - Uso de equipamentos básico em ventilação e uso de oxigênio

 - Quando liberar do local ou chamar ambulância

 - Situações clínicas e traumáticas mais comuns na água e em seu entorno.

 - Dúvidas finais sobre todo curso

21:30 -  Encerramento do curso

Atenção:   EXIGÊNCIAS PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO  
1. Estar inscrito no Congresso ABRAMEDE 2021 e Curso.

2. Estudar os módulos liberados on-line no painel da SOBRASA.

3. Assistir aos 2 módulos via zoom com os instrutores da SOBRASA (presença integral) nos dias 13 e 14 de 
abril de 2021.

4. Realizar a prova final e guardar um print da prova com 80% ou mais acertos.

5. Enviar a ABRAMEDE por e-mail (abramede2021@luizbasso.com.br):

nome completo, email, e print da prova.  Inserir no Assunto do Email -  Curso Suporte Básico de Vida em 
Afogamento – Certificado

O certificado, após validações, estará liberado em até 10 dias úteis, no painel do inscrito do
ABRAMEDE 2021.

mailto:abramede2021@luizbassocom.br

