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Quantas piscinas existem no Brasil ??Quantas piscinas existem no Brasil ??

1,3 milhões de piscinas, segundo a ANAPP1,3 milhões de piscinas, segundo a ANAPP



Não há padrão que determine 
a contratação, formação ou 
conhecimento do Profissional. 



SOBRASA: SOBRASA: 

Objetivos:Objetivos:

••Criar mecanismos que obriguem a Criar mecanismos que obriguem a 
contratacontrataçção de Profissional;ão de Profissional;

••Padronizar o conhecimento mPadronizar o conhecimento míínimo do nimo do 
Profissional;Profissional;

••Estabelecer os equipamentos Estabelecer os equipamentos 
obrigatobrigatóórios em uma piscina.rios em uma piscina.



Criar mecanismos que obriguem a Criar mecanismos que obriguem a 
contratacontrataçção de Profissional;ão de Profissional;

••Projeto de Lei em tramitaProjeto de Lei em tramitaçção no ão no 
Congresso;Congresso;

••Atualmente cada Estado legisla sobre o Atualmente cada Estado legisla sobre o 
assunto.assunto.



PadronizaPadronizaçção do conhecimento : ão do conhecimento : 

CURSO DE GUARDACURSO DE GUARDA--VIDAS DE PISCINA: 52 horasVIDAS DE PISCINA: 52 horas



•• Nadar 400 mts em atNadar 400 mts em atéé 8 min.8 min.

•• Nadar submerso 25 mts.Nadar submerso 25 mts.

•• Nadar com a cabeNadar com a cabeçça fora da a fora da áágua 50 mts gua 50 mts 
em 50 seg.em 50 seg.

Exigências fExigências fíísicas:sicas:



Conhecimento mConhecimento míínimo (Grade):nimo (Grade):

••PrevenPrevençção e salvamento:  17hão e salvamento:  17h

••TTéécnicas de recuperacnicas de recuperaçção de afogados:  10 hão de afogados:  10 h

••Emergências aquEmergências aquááticas: 12 hticas: 12 h

••RCP: 08 hRCP: 08 h

••HistHistóória do salvamento e ria do salvamento e éética: 03 htica: 03 h

••Medidas de prevenMedidas de prevençção ão –– construconstruçção:  02 hão:  02 h



Prevenção e salvamento:

••Conhecer seu local de trabalho ;Conhecer seu local de trabalho ;
••Identificar banhistas em situaIdentificar banhistas em situaçção ão 
de risco;de risco;
••Abordar, rebocar e retirar uma Abordar, rebocar e retirar uma 
vvíítima da tima da áágua;gua;
••Conhecer os riscos dos Conhecer os riscos dos 
brinquedos do parque/piscina;brinquedos do parque/piscina;
••Saber se comunicar com os Saber se comunicar com os 
banhistasbanhistas



TTéécnicas de recuperacnicas de recuperaçção de Afogados:ão de Afogados:

••Fisiologia do afogamentoFisiologia do afogamento
••Graus de afogamentoGraus de afogamento
••OxigenoterapiaOxigenoterapia
••AnAnáálise primlise primáária e ria e 
secundsecundááriaria
••Suporte bSuporte báásico da vidasico da vida
••AlgorAlgoríítimo do salvamentotimo do salvamento



Emergências AquEmergências Aquááticas:ticas:
(emergências poss(emergências possííveis em uma piscina)veis em uma piscina)

••TraumasTraumas
••FraturasFraturas
••Emergências clEmergências clíínicasnicas
••Outros acidentes Outros acidentes 
ttíípicospicos



ReanimaReanimaçção cardioão cardio‐‐pulmonar:pulmonar:



HistHistóória, ria, éética e medidas de preventica e medidas de prevençção :ão :

••HistHistóória do salvamentoria do salvamento
••Postura, asseio, etcPostura, asseio, etc
••ConstruConstruçção dos ão dos 
equipamentos e piscinas equipamentos e piscinas 
do localdo local
••LegislaLegislaçção aplicadaão aplicada



EstratEstratéégias de prevengias de prevençção :ão :
posicionamento do Guardaposicionamento do Guarda‐‐VidasVidas

regra:  30 x 30regra:  30 x 30

Piscina comumPiscina comum Piscina em elePiscina em ele



EstratEstratéégias de prevengias de prevençção :ão :
posicionamento do Guardaposicionamento do Guarda‐‐VidasVidas



EstratEstratéégias de prevengias de prevençção :ão :
posicionamento do Guardaposicionamento do Guarda‐‐VidasVidas

Posicionamento elevado Posicionamento elevado 
cadeirãocadeirão
Sempre prSempre próóximo aos  ximo aos  
seus equipamentosseus equipamentos



ConstruConstruçção da piscina:ão da piscina:

••ExplicaExplicaçções sobre as regrasões sobre as regras
••ProibiProibiçção de bebidas ão de bebidas 
alcoalcoóólicaslicas
••ProibiProibiçção de garrafas ou ão de garrafas ou 
copos de vidrocopos de vidro
••Indicativos de profundidade Indicativos de profundidade 
••Indicativos de riscosIndicativos de riscos
••Pisos antiPisos anti--derrapantesderrapantes



Recursos para o GuardaRecursos para o Guarda‐‐Vidas:Vidas:

••FlutuadorFlutuador
••ApitoApito
••MegafonesMegafones
••PranchaPrancha--longa flutuantelonga flutuante
••CadeirãoCadeirão
••Sistema de comunicaSistema de comunicaççãoão
••ProteProteçção individual ão individual 
(pocket mask, prote(pocket mask, proteçção ão 
solar, etc)solar, etc)



Recursos avanRecursos avanççados:ados:

••Departamento mDepartamento méédico dico 
com SAVcom SAV
••OO²² (dispon(disponíível na piscina)vel na piscina)
••DEADEA
••MMéédico ou enfermeirodico ou enfermeiro
••ambulânciaambulância



OBRIGADO!!!!!


