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RESUMO 

Titulo: Coleta, registro e analise de informaooes para definioao das caracteristicas 
do incidente em meio liquido nas praias oceanicas dos municipios paranaenses de 
Pontal do Parana, Matinhos e Guaratuba. 
Autor: Paulo Henrique de Souza 
Orientador Metodol6gico: Professora Doutora Helena de Fatima Nunes Silva 
Orientador de Conteudo: Ten.-Cei.-QOBM Juceli Simiano Junior 

Este trabalho e uma pesquisa quantitativa que aborda a questao do afogamento nas 
praias oceanicas do litoral do Estado do Parana. Para isso, foram analisados 1.353 
casos de incidente com pessoa em meio liquido, ocorridos no periodo de 18 de 
dezembro de 2008 a 22 de marco de 2009, buscando definir as caracteristicas 
destes incidentes para as praias oceanicas dos municipios paranaenses de Pontal 
do Parana, Matinhos e Guaratuba, bern como determinar quais os fatores que 
influenciariam nas ocorrencias destes incidentes, qual a carga de influencia de cada 
urn dos componentes considerados para os incidentes, alem de efetuar 
comparaooes com dados de casos concretos, acerca do fenOmeno, existentes na 
literatura. Do estudo epidemiol6gico do fenOmeno do afogamento, na area 
analisada, foram identificados tres grupos de fatores que exercem influencia sobre a 
ocorrencia dos incidentes com pessoa em meio liquido, os fatores humanos, os 
fatores cronol6gicos e os fatores ambientais. Cada urn desses fatores foi subdividido 
em componentes. Os componentes do fator humano foram definidos como sendo a 
incidencia por sexo e faixa etaria, o nivel de escolaridade da vitima, a companhia da 
vitima, a habilidade de nataoao da vitima, o tempo de permanencia da vitima 
previsto para o balneario e atividade da vitima no momenta do incidente. Ja os 
componentes do fator cronol6gico foram determinados como a incidencia por dia da 
semana e por faixa horaria. Por ultimo, foram definidos como componentes do fator 
ambiental a precipitaoao pluviometrica e a temperatura ambiente para o momenta do 
incidente, a fase lunar do perfodo, os incidentes por municipio e balneario, a 
localizaoao do incidente em relaoao ao mar, a distancia do incidente ao posto de 
guarda-vidas e o comportamento da mare na hora da ocorrencia. Tambem foram 
analisadas as causas provaveis dos incidentes e os procedimentos adotados pelos 
guarda-vidas para sua resoluoao. · 0 estudo demonstrou que as conclusoes da 
pesquisa podem servir de subsfdio para o planejamento e emprego efetivo dos 
profissionais e equipamentos disponibilizados para a atividade de prevenoao e 
salvamento aquatico em praias oceanicas do Parana, bern como para programas de 
cunho preventivo focados nos grupos de risco identificados na pesquisa. Alem disso, 
ficou clara a importancia da coleta de dados para a compreensao do fenOmeno do 
afogamento, sendo recomendada, .. dessa forma, a utilizaoao de instrumentos de 
registro de incidente com pessoa em meio liquido dentro das aooes diarias de todas 
as unidades do Corpo de Bombeiros do Parana. 

Palavras-chave: Afogamento. Obito por afogamento. Salvamento aquatico. Guarda
vidas. Corpo de Bombeiros do Parana. lncidente com pessoa em meio liquido. 



ABSTRACT 

Title: Collecting, recording and analyzing information to define the drowning incident 
characteristics in the oceanic beaches of the municipal districts of Pontal do Parana, 
Matinhos and Guaratuba. 
Methodological Advisor: Professora Ooutora Helena de Fatima Nunes Silva 
Content Advisor: Ten.-Cel. QOBM Juceli Simiano Junior 

This work is a quantitative study that addresses the issue of drowning in the ocean 
beaches of Parana State. To this end, it was analyzed 1353 cases of drowning 
incident data, within the period of December 18, 2008 to March 22, 2009, looking for 
defining the characteristics of these incidents in the ocean beaches of the municipal 
districts of Pontal do Parana, Matinhos and Guaratuba, and to determine which 
factors influence the occurrence of these incidents, the burden of influence of each 
component considered for the incidents, and make comparisons with data from 
actual cases in the literature. Epidemiologic study of the phenomenon of drowning in 
the area identified three groups of factors that influence the occurrence of incidents 
involving people in a liquid medium, the human factors, the chronological factors and 
the environmental factors. Each factor was divided into components. The incidences 
by sex and age, level of the victim's education, the victim's companion, the victim's 
ability to swim, the staying time of the victim in the resort and the victim's activity at 
the time of the incident were defined as the components of the human factor. The 
incidences by day of week and time in the day were determined as components of 
the chronological factor. Finally, the rainfall and temperature for the time of the 
incident, the lunar phase period, the incidents by city and resort, the location of the 
incident in the sea, the distance from the incident to the lifeguard tower and the 
behavior of the tide at moment of occurrence were defined as the components of the 
environmental factor. It was also analyzed the probable causes of the incidents and 
the procedures adopted by the lifeguards for the incident resolution. The study 
showed that the findings of the research can provide guidance for planning the 
activity of prevention and rescue in ocean beaches of Parana State, and to develop 
preventive programs focused on high risk groups identified in the research. 
Furthermore, this work intend to clarify the importance of collecting data to 
understand the phenomenon of drowning, recommending the collect of incident data 
within the liquid medium in the daily routines of all units of the Fire Department of 
Parana State. 

Keywords: Drowning. Drowning death. Lifesaving. Lifeguard. Fire Department of 
Parana State. Drowning incident. Rescue incident. 
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1 INTRODUCAO 

Durante a temporada de verao, o Corpo de Bombeiros (CB) da Polfcia Militar 

do Parana (PMPR) atua integrado a outros 6rgaos da administrayao publica estadual 

na manutenyao da ordem publica em areas pre-definidas do estado. No litoral 

paranaense, em particular, tern como principal objetivo a preservayao da vida dos 

banhistas que frequentam as praias oceanicas, atuando preventivamente na 

orientayao dos moradores e turistas, evitando que estes se exponham a situaO(>es 

de risco durante os banhos de mar. No entanto, nem sempre a atuayao preventive e 

suficiente, por vezes alguns banhistas, por fatores diversos, colocam-se em 

situa9oes de risco, quando se faz necessaria a intervenyao de profissionais 

treinados e capacitados a retirar essas pessoas inc61umes das aguas do mar 

(SOUZA, 2005, p. 1 ). 

Dessa forma, o Corpo de Bombeiros deve estar preparado para fazer frente a 

esse desafio, oferecendo urn serviyo cada vez mais qualificado, por meio da 

especializayao e treinamento de seus guarda-vidas, profissionais voltados a 

prevenyao de ocorrencias de incidentes com pessoa em meio liquido, fazendo uso 

de aO(>es de orienta9ao, evitando que o banhista se coloque na situa9ao de risco. 

No caso da ocorrencia do incidente, em que o banhista, ja em situayao de 

risco, necessita de auxilio para voltar a praia em seguranya, fazem-se necessaries 

a9oes efetivas de salvamento por parte do guarda-vidas. 

Varios tern sido os trabalhos voltados a descrever as atividades de guarda

vidas ou as estruturas administrativas destinadas a controlar os servi9os de 

preven9ao e salvamento aquatico nas praias do Parana durante uma Operayao 

Verao. Porem, de modo geral, ha apenas dois trabalhos voltados a compreender o 

fenOmeno do incidente com pessoa em meio liquido nos balnearios do litoral do 

Parana (SOUZA, 2005 e ANGELOTTI, 2004). Do trabalho desenvolvido por Souza 

(2005) originou-se o Relat6rio de lncidente com Pessoa em Meio Uquido (RML), 

destinado a coletar dados referentes as situaO(>es em que urn Guarda-Vidas 

necessita intervir para a retirada de urn banhista em situayao de risco de 

afogamento ou em situayao de afogamento propriamente dita. 
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Sendo assim, o que se pretendeu com este trabalho foi analisar as 

informa¢es coletadas e registradas, nos relat6rios citados, acerca de 1353 (mil 

trezentos e cinquenta e tres) casos de incidentes com pessoa em meio Hquido, 

ocorridos no periodo compreendido entre o dia 18 de dezembro de 2008 e o dia 08 

de marc;o de 2009. Esta analise visou determinar em que propor<;oes as variaveis 

envolvidas neste fenomeno estariam influenciando, efetivamente, nas ocorrencias do 

incidente com pessoa em meio Hquido e de que forma essas informa¢es poderiam 

ser utilizadas para a melhoria dos servi<;os de prevenyao e salvamento aquatico do 

Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana. 

1.1 Problema de Pesquisa 

De acordo com a Organizayao Mundial de Saude (WHO, 2003), apenas no 

ano 2000, 409.272 pessoas pereceram afogadas em todo o mundo, perfazendo a 

segunda causa de morte por trauma nao-intencional, ficando atras apenas dos 

acidentes de transito. Esses afogamentos foram responsaveis por 8% da 

mortalidade relacionada a traumas naquele ano, sendo que 97% dessas mortes por 

afogamento ocorreram em paises subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, no 

qual se inclui o Brasil. 

Ha urn limitado volume de dados disponiveis sobre afogamento ao redor do 

mundo; de qualquer forma, essas informa<;oes dao conta de interessantes 

contrastes. As taxas de 6bitos por afogamentos, por exemplo, sao mais altas nos 

paises subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e entre as popula<;oes indigenas. 

A media anual de 6bitos por afogamento nao-intencional na Holanda, por exemplo, e 

de aproximadamente 0,6 por grupo de 100.000 habitantes, ocorrendo, em sua 

maioria, entre crian<;as com menos de quatro anos de idade. Na Tailandia, em 1999, 

a taxa de mortalidade por afogamento ficou em torno de cinco por 100.000, no Reino 

Unido esta taxa ficou em 0,5 por 100.000 e nos EUA em 1,3 por 100.000, taxa 

considerada extremamente alta para urn pais desenvolvido (BEEK e BRANCHE, 

2006, p. 42). 

Pesquisas indicam que a idade, o sexo, o uso de alcool, a condiyao 

socioeconomica (medida pelo grau de educayao ou pela renda familiar da vitima) e a 

localidade sao fatores de risco a serem considerados para o estudo do fenomeno. 0 
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afogamento e uma das mais freqOentes causas de 6bito entre crianc;as de 5 a 14 

anos de idade, de ambos os sexes. Alem disso, as taxas de 6bito entre pessoas do 

sexo masculine podem ser ate cinco vezes maiores do que entre pessoas do sexo 

feminine e esta diferenc;a pode ser percebida em todas as fases da vida, da infancia 

a velhice (WHO, 2003). 

0 uso do alcool tern sido bern documentado como estando intimamente 

ligado as ocorrencias de 6bito por afogamento. Outros estudos indicam que 6bitos 

por afogamento sao mais comuns entre pessoas com menores nlveis de 

escolaridade e renda (BEEK e BRANCHE, 2006, p. 43). 

Dentro deste contexte, o principal objetivo do Corpo de Bombeiros da PoHcia 

Militar do Parana, durante o perlodo da Operac;ao Verao, e preservar a vida dos 

banhistas, atuando preventivamente na orientac;ao dos moradores e turistas, 

procurando evitar que estes se exponham a situac;Oes de risco durante os banhos de 

mar. 

De acordo com pesquisas desenvolvidas pela Secretaria Estadual de 

Turismo do Estado do Parana (SETU, 2007), anualmente, em torno de 1,8 milhao de 

pessoas se deslocam ao literal do Estado do Parana, sendo o perlodo de verao o 

pico deste movimento turlstico, para desfrutar de mementos de lazer e descanso em 

nossas praias. Esse afluxo de pessoas, com tempo disponlvel para frequentar a orla 

maritima, somado as condic;oes meteorol6gicas favoraveis ao banho de mar, 

contribui para o aumento das ocorrencias de incidentes com pessoa em meio 

Hquido. 

Para isso, constitui urn desafio para a corporac;ao manter os padroes 

operacionais e preventives nos balnearios do literal paranaense durante o periodo 

de verao. Dessa forma, faz-se necessaria a gestae qualificada das informac;Oes 

acerca dos incidentes com pessoa em meio Hquido, com a finalidade de produzir 

conhecimento que permita planejar e gerenciar de forma adequada os recursos 

humanos e materiais colocados a disposic;ao da atividade. Diante do exposto, uma 

questao a ser resolvida e a compreensao dos fatores de risco envolvidos nos 

incidentes com pessoa em meio Hquido nas praias oceanicas, em especial durante o 

perlodo compreendido entre as festas de natal e carnaval. E, a partir dal, utilizar este 

conhecimento para analisar os resultados obtidos, executar o controle de qualidade 
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da atividade e devolver uma presta98o de servi9o de preven98o e salvamento 

aquatico melhor a sociedade. 

1.2 Objetivos 

De maneira geral, o objetivo deste trabalho foi analisar as informayaes 

contidas em 1353 Relat6rios de lncidente com Pessoa em Meio Uquido, gerados no 

periodo de 18 de dezembro de 2008 a 22 de mar9o de 2009 pelos guarda-vidas que 

deram resposta a essas ocorrencias. 

Com esta analise, pretendeu-se definir as caracteristicas dos incidentes com 

pessoa em meio liquido, quais sao os fatores que os influenciam e em que 

propor9oes. Alem disso, esses dados foram comparados com aqueles existentes na 

literatura disponivel para melhor compreender o fenOmeno. 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar 1353 cases de incidente com pessoa em meio liquido que tiveram 

suas informayaes coletadas no periodo de 18 de dezembro de 2008 a 08 de mar9o 

de 2009 nas praias oceanicas do literal do Estado do Parana, em particular, nos 

Municipios de Pontal do Parana, Matinhos e Guaratuba. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

• Definir as principais caracteristicas dos incidentes com pessoa em meio 

liquido. 

• Determinar quais os fatores que influenciam na ocorrencia dos incidentes com 

pessoa em meio liquido; 

• Definir a carga de influencia desses fatores na ocorrencia do fenOmeno em 

estudo; 
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• Comparar os fatores de risco indicados na literatura existente com os dados 

concretes das incidencias 

1.3 Justificativa 

Embora algumas organizayoes e institutes venham, atraves do tempo, 

preocupando-se com a ocorrencia des epis6dios de afogamento, em suas varias 

formas e desdobramentos, o estudo epidemiol6gico do incidente com pessoa em 

meio liquido e relativamente novo e apenas recentemente, a partir da decada de 

1990, e que passou a receber tratamento especifico adequado da comunidade 

cientifica internacional e da pr6pria Organizayao Mundial de Saude. 

Em 2002, ap6s quatro anos de preparatives, urn grupo de renomados 

cientistas e profissionais ligados aos servi9os e institutes de salvamento aquatico 

reuniu-se em Amsterda, na Holanda, para expor e discutir os trabalhos 

desenvolvidos durante os anos de preparatives. De todo o trabalho desenvolvido 

pelos nove grupos de renomados profissionais, reunidos para estudar os fatores 

envolvidos com o fenomeno do afogamento, resultou urn documento com 13 

recomendayaes que visam ao entendimento e a diminuiyao das ocorrencias de 

afogamento ao redor do mundo. 

Das 13 recomendayoes, tres, em particular, estao ligadas diretamente ao foco 

de estudo deste trabalho. A recomendayao numero dais chama a atenyao para a 

necessidade de registros adequados e confiaveis acerca des casas de incidentes de 

afogamento. Ja a recomenda9ao numero tres se refere a obrigayao que os paises 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento tern em criar e implantar processes de 

coleta de dados e aprimorar o tratamento da informayao gerada, com vistas a 
reduyao des riscos de afogamento. Par fim, a quarta recomendayao se refere a 
necessidade da adoyao de estrategias preventivas e colaborayao entre 6rgaos 

governamentais e sociedade para a diminuiyao des casas de afogamento (WORLD 

CONGRESS ON DROWNING, 2002). 

Como se pede depreender do texto, as recomendayoes citadas se seguem 

em urn crescenta de a9oes, partindo da coleta e registro qualificados des dados, 

etapa esta iniciada durante a temporada de verso de 2006/2007, passando pela 

analise da informayao e gera9ao de conhecimento e desembocando na adoyao de 
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estrategias de preven98o e redu98o dos cases de afogamento em uma comunidade. 

No entanto, para que se chegue a esta ultima a98o, e precise que se compreendam 

os fenomenos ligados aos incidentes com pessoa em meio lfquido. 

A compreensao de tais fenomenos e, a consequente, elabora98o de 

estrategias para ataca-los, tenders a resultar na reduyao das ocorrencias de 

afogamentos nos balnearios oceanicos do Parana, em especial no perfodo de verao, 

quando boa parte da sociedade paranaense se dirige aquelas localidades para 

desfrutar de suas ferias ou dias de descanso. 

Ainda nesta seara, a compreensao do fenomeno levara a maier 

racionalizayao do emprego dos recursos humanos e materiais colocados a 

disposi98o da institui980 para fazer frente as atividades de preven98o de incidentes 

com pessoa em meio lfquido e salvamento aquatico daqueles em situayao de risco. 

Esse fato tenders a representar economia aos governos, que podera redirecionar 

tais recursos para ayoes de preven98o do afogamento. Da mesma forma, o 

conhecimento e o entendimento do fenomeno induzirao ao desenvolvimento de 

melhores tecnicas de preven98o e salvamento aquatico, com a natural forma98o de 

profissionais mais bern preparados para a atividade de guarda-vidas. 

Para a comunidade cientifica e academica, os resultados obtidos poderao 

abrir caminho para estudos e pesquisas visando a elabora98o de estrategias de 

enfrentamento do fenomeno, de gerenciamento de recursos, de novas abordagens 

do assunto e, sobretudo, para formayao de uma sociedade mais consciente dos 

riscos inerentes e envolvidos com os incidentes com pessoa em meio lfquido e os 

possfveis afogamentos que decorrem daqueles. 

2 LITERA TURA PERTINENTE 

Neste capitulo, foi feita a fundamentayao te6rica dos conceitos essenciais 

para o entendimento do objeto de estudo; dessa forma, discorreu-se sobre a 

atividade de prevenyao e salvamento aquatico no Corpo de Bombeiros da Policia 

Militar do Parana, os conceitos do controle de qualidade na presta98o de serviyos, o 

problema do afogamento ao redor do mundo, a epidemiologia do afogamento, as 
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recomendac;oes do primeiro Congresso Mundial sobre Afogamento e a importancia 

da prevenc;ao para mitigac;ao do impacto do afogamento em qualquer sociedade. 

2.1 0 SERVICO DE PREVENCAO E SALVAMENTO AOUATICO NO PARANA 

A atividade de prevenc;ao e salvamento aquatico no Parana, em especial 

durante o periodo da Operac;ao Verao no litoral do Estado, e desenvolvida pelo 

Corpo de Bombeiros da Policia Militar, por meio dos servic;os prestados pelos 

guarda-vidas nas praias paranaenses, visando a manutenc;ao da integridade fisica 

dos cidadaos que estejam desfrutando de banhos de mar em nossos balnearios. 

Essa atividade esta, implicitamente, prevista na Constituic;ao da Republica 

Federativa do Brasil, em seu artigo 144, in verbis: 

Art. 144. A seguranya publica, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, e exercida para a preservayio da ordem 

publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves dos 

seguintes 6rgaos. 

V - polfcias militares e corpos de bombeiros militares. 

§9° As polfcias militares cabem a polfcia ostensiva e a preservayio 

da ordem publica, aos corpos de bombeiros militares, alem das 

atribuiyOes definidas em lei, incumbe a execuyio de atividades de 

defesa civil. (BRASIL, 1988) 

Ainda nesse sentido, a Constituic;ao do Estado do Parana deu o mesmo 

entendimento e complementou, postulando nos artigos 46 e 48 o seguinte: 

Art. 46. A seguranya publica, dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos, e exercida para a preservayio da ordem 

publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, pelos 

seguintes 6rgaos: 

II - Polfcia Militar; 
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Panigrafo unico: o Coroo de Bombeiros e 6rgao integrante da Policia 

Militar. 

Art. 48. A Policia Militar, forc;a estadual, instituicao permanente e 

regular, organizada com base na hierarquia e disciplina militares, 

cabe a policia ostensiva, a preservacao da ordem publica, a 

execucao das atividades de defesa civil. prevencao e combate a 

incendios. buscas. salvamentos e socorros publicos, o policiamento 

de transito urbano e rodoviario, o policiamento ferroviario, de 

florestas e de mananciais, alem de outras formas e funvaes definidas 

em lei. (PARANA, 1999)(grifos nossos) 

Tais dispositivos, nos referidos diplomas legais, imbuem o Corpo de 

Bombeiros da prestayao de servioos de prevenoao e salvamento aquatico, alem de 

outras atividades inerentes a organizaoao, durante o periodo de uma Operayao 

Verso, nao apenas como urn fim em si mesmo, mas tambem para que a ordem 

publica seja preservada, por meio da manutenoao da tranqOilidade e salubridade 

publica, missao-fim do Corpo de Bombeiros. 

Segundo Valla (2004, p. 3), a operayao Policial Militar ou Bombeiro Militar 

vern a ser: 

a conjugacao de ayaes, executadas por uma tropa ou suas frayaes 
constituidas, que exige planejamento especifico e alto grau de 
coordenacao e controle. Pode alcanc;ar carater, estrategico, tatico, 
operacional, administrative ou de instruvao, desenvolvida por 
comandos, unidades, grupos, subunidades, sevaes ou outras frayaes 
isoladas ou em conjunto. Por meio de forvas tarefas sao executadas 
ayaes conjugadas, de fracao policial-militar ou bombeiro-militar, 
combinadas com outras forc;as policiais ou militares, para o 
cumprimento de missoes especrficas, podendo contar, ainda, com a 
participavao eventual de 6rgaos de apoio da Corporavao ou de 
6rgaos integrantes do sistema da defesa social. 

Dessa forma, o Corpo de Bombeiros atua, integrado a outras unidades da 

Policia Militar e 6rgaos estaduais, na execuoao de suas atividades durante o periodo 

de verso nos balnearios do litoral do Parana. 

As atividades de prevenoao. e salvamento aquatico sao desenvolvidas 

diariamente pelo Corpo de Bombeiros, durante a Operaoao Verso, por meio da 
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aloca~o de pessoal em postos de observa9ao nos principais pontos da orla 

maritima do litoral do Estado, bern como em pontos especfficos de praias em aguas 

abrigadas nas bafas de Paranagua, Antonina e Guaratuba, alem da llha do Mel 

{SOUZA, 2005). 

De acordo com Souza (2005), nesses postos de observa~o os guarda-vidas 

permanecem, diariamente, no perrodo compreendido entre oito horas da manha e 

oito horas da noite, durante o perrodo do horario de verao 1, e das oito horas da 

manha as sete horas da noite, fora do horario de verao. 

A partir desses pontos da orla, os guarda-vidas monitoram o comportamento 

e as atividades dos veranistas; dessa forma, executam atividades de preven~o. 

utilizando-se de equipamentos, tais como cadeiroes m6veis de observa9ao, placas, 

para sinalizar pontos de risco para o banho de mar, e apitos, para avisar banhistas 

incautos dos riscos que estao correndo quando adentram as aguas do mar em 

determinados locais. 

Realizam, tambem, atividades de salvamento, quando, por razoes diversas, 

esses mesmos banhistas ja estao em uma situa~o em que nao podem ou nao 

conseguem mais voltar, por si s6, para a seguran9a da praia, utilizando-se, para tal, 

de tecnicas de salvamento aprendidas durante treinamento de especializa~o 

recebido nos cursos de forma~o de guarda-vidas e reiteradas nas reciclagens 

anuais, pre-opera~o verao, alem de equipamentos especrficos da atividade de 

salvamento aquatico, tais como o cinto de salvamento aquatico, a nadadeira e os 

pranchoes de salvamento (SOUZA, 2005). 

2.2 CONTROLE DE QUALIDADE EM SERVICOS 

Como em qualquer campo da atividade humana, a qualidade na presta~o de 

serviyos e imprescindivel para que uma empresa ou organiza~o publica torne-se 

perene e necessaria para a sociedade a qual presta seus servi9os, e isto s6 vai 

ocorrer a partir do momenta em que essa organiza9ao passar a encarar o seu 

cliente como o fim em si mesmo, procurando se desvencilhar de conceitos arcaicos 

1 Horario de verao: alterayao de horario instituida por decreto do poder executivo federal durante urn 
determinado periodo, normalmente compreendido entre os meses de outubro e fevereiro, em que o 
horario e adiantado em uma hora nos estados do sui, sudeste, centro-oeste e alguns estados do 
nordeste do Brasil. 



24 

de que o serviyo publico determina o que e born para o cidadao, como se fosse 

possivel ser o dono de uma verdade que esta presente apenas na percepyao 

daquele que recebe o serviyo. 

Dentro deste cenario, e imprescindivel que exista urn controle das ayoes 

executadas pelos guarda-vidas, com a finalidade de se avaliar o desempenho e os 

resultados obtidos, para que, de posse desses dados, se identifiquem as variaveis 

que possam atuar uma sobre as outras, alterando os indicadores de desempenho, e, 

entao, poder definir e nortear o rumo das atividades. Dessa forma, pode-se, 

tambem, melhorar o planejamento da operayao seguinte, visando, com tudo isso, ao 

avanyo da qualidade dos servi9os de prevenyao e salvamento aquatico prestados 

pelos guarda-vidas, alem da melhoria da percepyao que os clientes diretos ou 

indiretos tern desses servi9os (SOUZA, 2005). 

Segundo Oakland (1994, p. 38) "controle e o processo pelo qual sao 

fornecidos informayoes ou feedback para manter todas as fun9oes nas suas 

respectivas trilhas." Ainda, segundo esse autor, e o total das atividades que aumenta 

a probabilidade de os resultados planejados serem obtidos. Esses mecanismos de 

controle podem ser classificados em tres categorias, dependendo de sua posiyao no 

processo gerencial - antes, durante e depois do fato - sendo todas essas categorias 

importantes para a conduyao das atividades de guarda-vidas, ja que a avalia9ao da 

qualidade de como os servi9os estao sendo prestados deve ocorrer a todo 

momento, ate para que possa haver corre9oes de curso durante o processo e nao 

apenas ao final, quando talvez podera ser tarde demais, pois deve-se lembrar que o 

serviyo de prevenyao e salvamento aquatico, prestado pelo guarda-vidas, visa a 
preservayao da vida humana, urn bern extremamente valioso e que de forma alguma 

pode ser recuperado ou ressarcido no caso de ser negligenciada a sua integridade 

(SOUZA, 2005, p. 15). 

Sendo assim, o servi90 de guarda-vidas, semelhante a qualquer outro 

processo, deve ser controlado, para que se possa ter no9ao de como esta se 

desenvolvendo, em que ponto deve ser melhorado e o que pode ser feito para 

incrementa-lo. Neste sentido, Oakland (1994, p. 23) define processo como a 

"transforma9ao de urn conjunto de inputs (entradas) - que podem incluir ayees, 

metodos e operayees- em outputs (resultados) que satisfazem as necessidades e 
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expectativas dos clientes na forma de produtos, informa~oes, servi~os ou - de modo 

geral - resultados." 

Dessa forma, pode-se inferir que todas as a~oes realizadas pelo Corpo de 

Bombeiros da Policia Militar do Parana, desde o planejamento e adooao de 

estrategias para fazer frente ao problema do afogamento, ate o treinamento e a 

disponibilizaoao de pessoal para a atividade de preven~ao e salvamento aquatico, e 

urn processo que pode, dependendo da forma como for gerenciado, levar ao 

sucesso ou ao fracasso da operaoao que se pretende efetivar e isso inclui 

compreender o fenomeno do incidente com pessoa em meio Hquido. 

2.2.1 Conceitos de qualidade na prestaoao de servi~os 

A preocupaoao com a qualidade nao e recente, remonta ao pos-guerra, no 

entanto sua adooao em organiza~oes publicas no Brasil e bern mais recente. Ha 

exemplos de tentativas de implementa~ao na propria Policia Militar do Estado do 

Parana, como no caso da experiencia do programa dos 5 S, no 4° Batalhao de 

Policia Militar, em Maringa (SOUZA, 2005). 

No Corpo de Bombeiros, organizaoao eminentemente prestadora de servi~s. 

nunca houve uma tentativa formal de se adotar urn programa de qualidade total, 

todavia, informalmente, a propria instituioao procura filtrar as boas a¢es para 

melhorar a qualidade de seus servi~os. 

Rathmel (apud LAS CASAS, 2004, p. 16) definiu servi~os como "a~oes, atos, 

desempenho" e afirmou que "servi~o com qualidade e aquele que tern a capacidade 

de proporcionar satisfa~ao". Moller (1999, p. 43) descreveu qualidade do servi~ 

como o "grau ate o qual urn servi~ satisfaz as exigencias, os desejos e as 

expectativas do seu recebedor''. Assim, pode-se dizer que se os servi~os superarem 

ou igualarem as expectativas do cliente havera satisfa~ao, portanto poderemos dizer 

que houve qualidade. Sendo assim, pode-se dizer que a empresa que supera as 

expectativas de seus clientes atingiu excelencia em servi~s. Qualidade pode entao 

ser definida como o "atendimento das exigencias do cliente" (OAKLAND, 1994, p. 

15). Ja para Las Casas (2004, p. 150), qualidade e o "total dos aspectos ou 

caracterfsticas de urn produto ou servi~ que tern a capacidade de satisfazer as 

necessidades, declaradas ou implfcitas", do cliente. 
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Como se pode ver, a qualidade, na presta9So de servi9os, depende muito de 

como o cliente percebe esse servi90 e isso estara intimamente ligado ao 

desempenho da organiza9So como urn todo, tudo deve funcionar como urn rel6gio, 

as pessoas responsaveis pela execu9ao da atividade, em qualquer nivel, devem 

acreditar no que estao fazendo e nao apenas fazer porque estao ali para garantir o 

sustento de suas casas e familias ou por que foram determinadas a fazer aquilo por 

uma autoridade inquestionavel. 0 sucesso de uma missao esta no 

comprometimento de todos e no grau de confianya e credibilidade que os clientes 

internes, que vern a serem os pr6prios funcionarios, tern em sua organiza9So 

(SOUZA, 2005). 

Nesse sentido, toda organiza9So deve ter sua estrutura calcada em urn 

programa que inclua sua filosofia de orienta9So, valores e crenyas centrais e urn 

objetivo; todos esses ingredientes serao combinadas em uma missao que forneya 

clara descri9ao de como serao as coisas quando ela for realizada (OAKLAND, 

1994). 

A filosofia de orienta9So impulsiona a organizayao e e formulada pelos lideres 

por meio de seus pensamentos e a9oes. Ela deve refletir a visao da organiza9So, ao 

inves da visao de urn unico lider, e evoluir com o tempo, embora as organizayaes 

devam manter os elementos centrais. Valores e cren9as centrais representam os 

principios basicos da organizayao, o que e importante no seu campo de atua9So, 

sua conduta, sua responsabilidade social e sua resposta as mudanyas no ambiente. 

0 objetivo da organiza9So deve ser urn desenvolvimento dos valores e crenyas 

centrais e mostrar de modo claro e rapido como a organiza9So deve realizar o seu 

papel. Tudo isso redundara na missao, que nada mais e do que traduzir a abstrayao 

da filosofia em metas tangiveis, que fayam avan9ar a organiza9ao para urn 

desempenho 6timo, nao sendo limitada pelas restriyaes estrategicas, devendo ser 

proativa e nao reativa (OAKLAND, 1994). 

Para que se possam alcan9ar padroes de qualidade total, deve-se considerar 

toda a organizayao e nao apenas partes dela, todo detalhe e importante. Se urn 

banhista ou urn incidente for tratado de urn determinado modo em urn balneario e 

outro for tratado de outro modo em outro balneario, ter-se-ao duas visoes totalmente 

diferentes da mesma organizayao, nao sabendo qual estara traduzindo a verdade 

sobre a institui9So. Nesse campo, a maioria das grandes empresas multinacionais 
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utiliza padroes rigidos de controle das agoes e do comportamento de seus 

funcionarios, orientando-os desde como deve ser sua abordagem ao cliente ate 

como sera sua apresentayao e asseio pessoal. Se os funcionarios de uma 

organizayao nao compreendem esse papel, a falha pode estar na formayao, na 

capacitayao ou, simplesmente, na doutrina de trabalho. 

lsso esta muito ligado ao fato de que serviyo e uma atividade 

predominantemente intangivel2, em que o sucesso esta relacionado ao nivel de 

padronizagao das tecnicas e habilidades dos funcionarios, ate para que essa 

organizayao tenha uma imagem coerente, tendo em vista que o ser humano e muito 

instavel, sendo assim de nada adiantam bons equipamentos sem bons operadores 

(LAS CASAS, 2004 }. 

Urn grande exemplo de busca da qualidade na prestagao de servigos e dado 

pela Disney Incorporation que desenvolveu uma filosofia que engloba alguns 

principios fundamentais, entre eles, cortesia, eficiencia e seguranga. Segundo a 

filosofia Disney, o sucesso do show depende desses principios citados, alem de 

incentivar e buscar saber o que o cliente e o funcionario tern a dizer, dando liberdade 

para que os funcionarios decidam ate determinado ponto (LAS CASAS, 2004 }. 

Como e facil perceber, a atividade de prevenyao e salvamento aquatico 

prestada pelo Corpo de Bombeiros, por meio de seus guarda-vidas, e 

essencialmente intangivel, isto e, depende quase que exclusivamente do 

treinamento e da qualidade do operador em desenvolver sua atividade. Alem disso, 

ele deve estar ciente de que nao s6 a organizayao depende dele, mas ele tambem 

depende da organizagao. E uma relayao simbi6tica, em que nao deve haver 

vencedores ou perdedores, pois ambos devem trabalhar em prol da comunidade 

para a qual estao prestando seus servigos, no caso os seus pr6prios clientes. Caso 

contrario, a organizayao passara a ser questionada pelos seus metodos ou 

resultados, mesmo que esses, muitas vezes, sejam aceitaveis, pois padece de 

sufragio publico, justamente por nao serem esses metodos de conhecimento do 

cliente, o qual nao se sente parte do sistema (SOUZA, 2005}. 

Nessa mesma seara, urn dos grandes problemas enfrentados pelas 

organizagoes e o de tentar implementar mudanyas em sua cultura organizacional ou 

2 A intangibilidade de urn produto ou servic;o esta ligada ao conhecimento ou tecnologia empregado 
na produc;ao ou desenvolvimento desse produto ou servic;o. 
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operacional de forma impositiva, sem convencer o seu publico interno da 

importancia das mudan~s a serem adotadas; boicotes podem ocorrer e, por 

melhores que sejam as inten9oes das mudan~s. estas nao surtirao efeito se nao 

contarem com a participa9ao de toda a organiza98o. Esse e urn dos motivos pelo 

qual uma empresa ou organiza9ao, publica ou privada, deve priorizar, tambem, o 

marketing interno, de forma a transformar o funcionsrio em uma especie de cliente 

interno (LAS CASAS, 2004 ). 

Qualidade na presta98o de servi9os deve ser encarada nao s6 como 

obriga98o de uma organiza9ao, mas tambem como uma necessidade, sendo urn dos 

componentes que nao podem, de forma alguma, ser negligenciado, pois, acima de 

tudo, a qualidade dos servi9os ests intimamente ligada a uma estrategia de 

sobrevivencia e expansao. 

2.2.2 Os principios da percep9ao da qualidade 

Urn ponto importante que deve ser observado pela administra98o, em rela98o 

a questao da qualidade em presta98o de servi9os, e que esta mesma qualidade 

obedece a alguns principios, que podem, dependendo da situa98o, alterar a visao 

que o cliente vai ter da empresa, organiza9ao ou mesmo do agente que lhe prestars 

urn servi90. Esses principios, segundo Las Casas (2004), podem ser divididos em 3 

enfoques: 

a. Principia da similaridade: o cliente tende a perceber os semelhantes 

como sendo do mesmo grupo, ou seja, nada mais 6bvio para urn servi90 em que 

todos os individuos sao reconhecidos pela sua impessoalidade e uniformidade. Se 

urn cidadao for atendido por urn integrante do servi9o de preven98o e salvamento 

aqustico de uma determinada forma, tenders a imaginar que todos os outros 

indivfduos vao atende-lo da mesma forma, seja de maneira positiva ou negativa, em 

qualquer Iugar; 

b. Principia da proximidade: o cliente tende a perceber aqueles que estao 

pr6ximos como sendo do mesmo grupo, muito parecido com o primeiro principia, no 

entanto com urn alcance reduzido. 0 cliente do servi90 tenders a considerar os 

individuos que estao pr6ximos, como por exemplo, aqueles que prestam servi9os no 

mesmo posto de guarda-vidas ou regiao, como tendo o mesmo tipo de 
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comportamento. Esse princfpio tern uma abrangencia menos prejudicial do que o 

princfpio da similaridade, pois nesse case o cliente tende a imaginar que apenas os 

individuos de urn grupo local tern urn determinado comportamento, no case de 

imaginar-se uma visao negativa dos servic;os, sendo que, no segundo case, a visao 

negativa atingira toda a organizac;ao, indistintamente; 

c. Princfpio da continuidade: quando uma organizayao preza pelo born 

conceito de sua atividade, procurando prestar servic;os de qualidade cada vez 

melhor, de forma padronizada e organizada, associando sua imagem a urn sfmbolo, 

frase ou nome, tendera a sempre ter credibilidade por parte do cliente. Tem-se 

grandes exemplos no mundo corporative, no entanto, para se ficar em apenas urn do 

mundo do servic;o publico, poder-se-ia citar o case do SlATE (Servic;o lntegrado de 

Atendimento ao Trauma e Emergencias) que buscou controlar e padronizar a 

qualidade do seu servic;o e hoje e reconhecido como servic;o publico de excelencia 

pela comunidade paranaense. 

E importante para toda organizac;ao que pretende prestar servic;os de 

qualidade, ter em mente esses princfpios, procurando conscientizar seu material 

humane de como, por meio desse enfoque, eles podem contribuir ou nao para a 

imagem de sua organizac;ao e, por conseguinte, da imagem deles mesmos, pois 

uma organizac;ao que presta servic;o com qualidade tende a ser vista com melhores 

olhos, tanto por parte do poder publico, como por parte da comunidade a que esta 

servindo. 

2.2.3 Avaliac;ao de resultados 

Agora que ja se compreendem os conceitos de qualidade na prestayao de 

servic;os e ja e possfvel ter-se uma noyao de como ele tende a ser percebido pelo 

cliente, pode-se se ater a importancia da avaliayao de resultados para o 

entendimento de como urn servic;o tern side prestado e de que forma ele pede ser 

melhorado ou trabalhado para dar uma melhor resposta ao cliente que esta sendo 

atendido. 
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2.2.3.1 0 aperfei9oamento continuo 

Muitas filosofias de procura da perfeic;Bo nasceram no Japao p6s-guerra e 

foram campos ferteis para a propaga9ao de conceitos de qualidade e avalia9ao de 

desempenho naquele periodo (ROBLES JR., 2003). Uma dessas filosofias era 

conhecida por kaizen. termo japones que significa aprimoramento, e que e o guarda

chuva que abriga todas as tecnicas administrativas japonesas largamente aplicadas 

nas tecnologias avanyadas de produyao (IMAI apud ROBLES JR., 2003, p. 17). A 

grande enfase do kaizen e no processo, em contraste com as mensura9oes 

tradicionais que ressaltam os resultados, independentemente de avaliayao se houve 

ou nao aprimoramentos no processo (ROBLES JR., 2003), o que e de extrema 

importancia, ja que de nada adiantariam resultados aparentemente positives, porem 

conseguidos de forma maquiada, sem a devida preocupac;Bo com o processo. 

E era exatamente isso que estava ocorrendo com a avalia9ao dos servi9os 

prestados pelo Corpo de Bombeiros durante o periodo de uma Operayao Verao, 

pois, ao se fazer a analise dos dados coletados, a (mica conclusao que se conseguia 

chegar era se o numero de salvamentos havia sido maior ou menor, em rela9ao a 

outras operayoes, sem considerar outros fatores inerentes a atividade. lncorria-se 

em urn erro gravissimo de nao se levar em considerayao o motivo de tantos 

salvamentos. Nesse sentido, e possivel concluir que todo o processo deve ser 

avaliado e nao apenas os resultados finais. A imagem pode parecer distorcida a 

quem tern visao curta. 

Outra filosofia, muito utilizada pelo mundo corporative na busca do 

aperfeiyoamento continuo e da melhoria do desempenho, eo benchmarking, que 

pode ser definido como sendo "o processo continuo de medi9ao de produtos, 

servi9os e praticas em rela9ao aos mais fortes concorrentes ou as empresas 

reconhecidas como lideres em suas industrias" (KEARNS apud CAMP, 1998, p. 10). 

E definido como sendo urn processo continuo porque nao pode ser 

negligenciado em nenhuma etapa, pois as praticas mudam constantemente e devem 

ser monitoradas para garantir a descoberta das melhores. Benchmarking, segundo 

Camp (1998, p. 10), e "a busca das melhores praticas na industria que conduzem ao 

desempenho superior''. Nesse campo, os japoneses usam o termo dantotsu, 

originario de sua propria linguae que significa lutar para ser, sempre, o melhor dos 
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melhores, como sfmbolo de uma doutrina de planejamento estrategico na conduc;ao 

de suas empresas; talvez isso explique o porque de tantas praticas de sucesso ter 

origem naquele pais asiatica (CAMP, 1998). 

A utilizac;ao do benchmarking como filosofia de planejamento estrategico do 

servic;o de prevenc;ao e salvamento aquatico ja tern sido, nos ultimos tempos, 

utilizada no Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana, embora nao de 

maneira consciente, por meio da participac;ao de equipes representativas em 

competic;Oes, nacionais e internacionais, de salvamento aquatico, bern como em 

simp6sios, que ocorrem paralelamente a essas competic;oes, quando essas equipes 

procuram absorver novos conhecimentos e tecnicas apresentadas. 

Segundo Robles Jr. (2003), uma ferramenta do mundo corporative muito util 

no aperfeic;oamento continuo eo Cicio de Deming, conhecido tambem como Cicio 

PDCA, criado por Edward W. Deming3
, que consiste em urn metodo de avaliac;ao 

continua do progresso de uma operac;ao ou de urn processo, no qual cada letra do 

ciclo tern urn significado, Planejar (Plan), Executar (Do), Verificar (Check) e Agir 

(Action), devendo ser aplicado para todas as atividades que demandam qualidade. A 

aplicac;ao do metodo deve ser continua, por isso recebe o apropriado nome de ciclo, 

servindo como base para tomada de decisoes por parte do administrador ou do 

gerente responsavel pela organizac;ao que o utiliza. 

Escreva o que fazer 

Justifique o que fazer 

Fava o que esta escrito 

Reaistre o aue fez 

r 

QUADRO 1 - CICLO CORRETIVO DE OAKLAND 
FONTE: Adaptado de Oakland (1994, p. 111) 

Cicio corretivo 

3 Edward W. Deming (1900-1993), nasceu em Iowa, EUA, formou-se em Engenharia Eletronica na 
Universidade de Wyoming e doutorou-se em Matematica Aplicada a Fisica em Yale. Responsavel 
pela reestruturavao da industria japonesa do p6s-guerra, Deming foi o criador de varios conceitos 
sobre a necessidade da aplicavao da qualidade total na producao e na prestacao de servivos. 
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Nessa mesma linha, Oakland (1994) comenta, em seu trabalho, que toda 

ayao desenvolvida por uma organizayao deve ser padronizada e que todos os que 

fazem parte do sistema devem seguir os padroes definidos para a execuyao da 

atividade. Afirma ainda que todas as ayoes devem ser registradas e revisadas, para 

servirem de base para urn planejamento futuro, visando corrigir qualquer erro que 

possa estar implicito na atividade e que venha a ser detectado durante a analise dos 

resultados. 

2.2.3.2 A contextualizayao dos resultados obtidos 

Nos Estados Unidos, de urn modo geral, os indicadores de desempenho 

costumam ser expressos de forma isolada, sem dados contextuais. Explicayoes que 

acompanhem os numeros sao encaradas como desculpas. Contrastando com esse 

fato, num estudo sobre as praticas de gerenciamento de informayao das empresas 

japonesas, verificou-se que os numeros eram sempre apresentados num contexto 

apropriado (MATARAZZO e PRUSAK apud MCGEE e PRUSAK, 1994, p. 192-193). 

A importancia da informayao contextual e tambem uma funyao da 

complexidade e da volatilidade ambiental. Num ambiente estavel, os gerentes 

desenvolverao urn contexto comum na medida em que aprendem e se adaptam ao 

ambiente estavel, pois nao ha a necessidade de que os dados sejam comparados 

para que se tenha o entendimento do comportamento daquele ambiente. Num 

ambiente volatil e complexo, como e o caso do ambiente em que se passa a 

Operayao Verao, em que o numero de variaveis e grande e a complexidade delas e 

maior ainda, podera nao ser possivel desenvolver esse contexto comum com 

rapidez suficiente sem urn esforyo consciente e sistematico. Portanto, torna-se 

necessario apresentar os indicadores dentro de urn contexto apropriado e explicito, 

de forma a possibilitar sua interpretayao coerente. 

McGee e Prusak (1994), quando expoem sua abordagem da gestao 

estrategica da informayao, afirmam que o segredo esta na enfase equilibrada entre 

indicadores, processos e infra-estrutura, sugerindo que a busca pela avaliayao 

perfeita e desnecessaria e possivelmente contraproducente. A gestao e uma tarefa 

intelectual, multidimensional e complexa. Os processos de avaliayao de 

desempenho e de gestao da informayao deveriam simplificar a tarefa e nao 
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complica-la. Com isso, deixam bern claro que, em ambientes complexos, o que 

realmente interessa sao indicadores que possam servir para a manutenc;ao ou para 

a alterac;ao dos caminhos a serem tornados pela administrac;So, sem 

necessariamente terem a precisao de urn demonstrativo economico-financeiro. 

A tomada de decisoes por quem gerencia uma organizac;ao prestadora de 

servic;os, principalmente no caso do Corpo de Bombeiros, em que se esta 

objetivando a preservac;ao de vidas, deve respeitar sempre o principia da 

oportunidade, ou seja, aquele momento em que ainda e possivel adotar mudanc;as 

que vao oportunizar o bem-estar do cidadao, sem ter sido motivada por uma crise. 

Para isso, e preciso que o administrador esteja sempre sendo alimentado com 

indicadores contextualizados, que o permitam tomar decisoes acertadas e dentro do 

tempo apropriado, sob pena de se ter todo urn trabalho prejudicado pelo atraso na 

reformulac;ao de uma estrategia ou de urn planejamento. 

Nesse mesmo caminho, Oakland (1994, p. 112) afirma que "na opera~io de 

qualquer processo uma orienta~io utile ter: nenhum processo sem coleta de 

dados, nenhuma coleta de dados sem analise, nenhuma analise sem decisoes, 

nenhuma decisio sem a~oes, que podem incluir nio fazer nada" (sem grifo no 

original). 

E importantissimo, para qualquer organizac;ao, que toda atividade, qualquer 

que seja ela, desde o treinamento e a instruc;ao, ate a execuc;ao da atividade-fim, 

seja mensurada, registrada em detalhes e, ap6s ser analisada criteriosamente, 

sejam os processos avaliados e, se necessaria, modificados. Tudo isso com a 

finalidade de atender bern o cliente, melhorar os procedimentos, aperfeic;oando a 

qualidade do servic;o prestado, e procurar atingir a excelemcia em todas as areas da 

atividade realizada. 

2.3 0 PROBLEMA DO AFOGAMENTO AO REDOR DO MUNDO 

Segundo a Organizac;ao Mundial de Saude (2003, p. 1 ), no a no 2000, 409.272 

pessoas morreram vitimas de afogamento ao redor do mundo. Esse numero fez com 

que o afogamento fosse a segunda causa de morte por fatores nao-intencionais, ou 

seja, aqueles fatores que nao estao ligados a violencia interpessoal, ficando atras 

apenas dos acidentes de transito. E esse problema pode ser ainda maior, tendo em 
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vista que o estudo desenvolvido pela Organizayao Mundial de Saude (OMS) 

concluiu que os numeros sao subestimados, ja que foram excluidos dados relatives 

a afogamentos provenientes de alagamentos, de acidentes em meios de transporte 

aquaticos, assaltos e suicidios. 

Ainda, de acordo com o citado relat6rio, as mortes causadas por traumas, 

ferimentos ou lesoes, representaram mais de 9% das causas de morte naquele ano. 

Dessas mortes por traumas, ferimentos ou lesoes, 8% foram ocasionadas por 

afogamentos nao-intencionais e, desses afogamentos, 97% ocorreram em paises 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 

E essencial para os estudos e para as descriyees dos problemas relatives ao 

afogamento que haja urn consenso sabre a definiyao do termo, para que seja 

possivel uma efetiva comparayao das tendencias de afogamentos ao redor do 

mundo. Neste sentido, a Organizayao Mundial de Saude, em seu relat6rio Facts 

About Injuries - Drowning (Fates Relacionados a Traumas - Afogamento), 

recomenda o uso da terminologia adotada pelo Congresso Mundial sabre 

Afogamento - 2002. 

Em 2002, durante o primeiro Congresso Mundial sabre Afogamento, realizado 

em Amsterda, na Holanda, afogamento foi definido como sendo: o processo de 

experimenter dificuldades respirat6rias devido a submersao ou imersao em Hquido. 

De acordo com Beek et a/. (2006, p. 46), o processo de afogamento e urn 

continuum que se inicia quando as vias aereas da vitima estao abaixo da superficie 

de urn liquido, usualmente agua. lsso induz uma cascata de reflexes e altera9oes 

patofisiol6gicas, as quais, se nao interrompidas, poderao levar a morte. Uma vitima 

pode ser resgatada a qualquer tempo durante este processo e, no caso de receber 

procedimentos adequados de ressuscitayao, ter o processo de afogamento 

interrompido. 

Segundo essa definiyao, o afogamento pode ter como resultado o 6bito, 

quando a pessoa e resgatada do meio liquido sem vida ou vern a entrar em 6bito 

ap6s a sua retirada do meio Uquido, podendo ser tanto durante os procedimentos de 

atendimento inicial, no transporte ou no ambiente hospitalar, sempre tendo relayao 

com a aspirayao de Hquidos nao-corporais. Tambem pode ter como resultado a 

morbidade, quando a pessoa e resgatada com vida, no entanto apresenta sinais de 

ter experimentado graves dificuldades respirat6rias pela submersao ou imersao em 
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meio Hquido, necessitando aten~ao hospitalar, podendo apresentar ou nao sequelas. 

E, ainda, pode ser classificada como sem morbidade, quando a pessoa e resgatada 

do meio Hquido e mesmo possuindo sinais de afogamento, ou seja, de ter aspirado 

Uquidos nao-corporais, nao necessita de aten~o especial e encaminhamento a 

ambiente hospitalar (SOUZA, 2005). 

No caso de nao haver sinais ou sintomas de afogamento define-se este caso 

como sendo ocorrencia de resgate. 

Atraves das decadas passadas era normal o uso de definiy()es distintas para 

os casos fatais (chamados afogamentos) e os nao-fatais (denominados quase

afogamentos), alem do uso dos termos "seco'' e "molhado" para definir os 

afogamentos em que havia ou nao aspira~o de Hquido para os pulmoes (SEEK et 

a/., 2006, p. 47}. 

Todos esses termos foram abandonados e substituidos pela defini~o 

elaborada durante o Congresso Mundial sobre Afogamento, em Amsterdam, na 

Holanda, em 2002, tendo em vista as dificuldades de seu uso em pesquisas 

empiricas. 

De maneira geral, afogamento e uma serie de eventos multifacetados e 

complexos que variam amplamente, dependendo da idade da vitima e da 

localiza~o da ocorrencia, por exemplo. Dessa forma, a avalia~o do problema 

requer cuidadosa considera~ao de numero de elementos envolvidos. Assim, torna

se critico contabilizar e classificar os afogamentos, permitindo a quantifica~o da 

magnitude do problema, comparando-o atraves do tempo ou entre regioes distintas 

(QUAN, 2006, p. 49}. 

A magnitude do problema e tao grande que os dados sobre os afogamentos 

nao-fatais em muitos paises subdesenvolvidos e em desenvolvimento normalmente 

nao estao disponiveis para consulta imediata e, portanto, nao sao confiaveis. 

A Tabela 1 apresenta o numero estimado de mortes atribuidas a afogamento 

nao-intencional, por sexo, em cada uma das regioes em que se divide a 

Organiza~ao Mundial de Saude para o ano de 2000. 

Observando a Tabela 1, alguns dados chamam a aten~o. com rela~o aos 

afogamentos em todo o mundo, como por exemplo o fato de que urn ter~ de todos 

os afogamentos ocorrem na regiao do Pacifico Oeste, embora a mais alta taxa, 

relativa a grupos de 100.000 habitantes, seja na Africa, com 14,2 6bitos por 
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afogamento. No total, a taxa de mortes por afogamentos entre os homens e mais do 

que o dobro em relayao as mulheres, chegando a urn numero mais do que quatro 

vezes maier, para os homens em relaoao as mulheres, nas Americas. 

Mundo RAF RAM RML REU RSEA RPO 

Homens 281 717 67654 20181 20 712 30322 55258 87600 

Mulheres 127 554 23 311 4408 6904 7196 36520 49216 

Total 409 272 90965 24589 27616 37 518 91778 136 816 

Proporyao entre sexos (H:M) 2,2:1 2,9:1 4,6:1 3:1 4,2:1 1,5:1 1,8:1 

% 100 22,3 6 6,8 9,1 22;4 33,4 

Taxa .. por 100.000 habitantes 6,8 14;2 3 5,7 4,3 6 8,1 

RAF = Re iao da Africa; RAM = Re iao das Americas; RML = Re iao do Mediterraneo Leste· g g g ' 
REU = Regiao da Europa; RSEA = Regiao do Sudeste Asiatico; RPO = Regiao do Pacifico Oeste 

TABELA 1 - AFOGAMENTOS POR SEXO E REGIAO DA OMS (2000) 
FONTE: Organiza~ao Mundial de Saude (2003, p. 2). 

As taxas de 6bitos por afogamento na Africa sao mais do que quatro vezes, e 

na regiao do Pacifico Oeste mais do que o dobro, que na regiao das Americas, a 

regiao com men or taxa de mortalidade por afogamento para cada grupo de 100.000 

habitantes. 

Ainda segundo a OMS (2003, p. 2), em algumas regioes, tais como as regioes 

da Europa e do Pacifico Oeste, as taxas de mortalidade entre os paises mais rices e 

mais pobres sao extremamente diferentes, sendo muito mais altas nos paises mais 

pobres. 

Chama a atenc;ao no relat6rio da OMS (2003, p. 3) os numeros que 

demonstram que a taxa de mortalidade por afogamento na Africa e mais do que oito 

vezes maier do que as taxas encontradas nos Estados Unidos e na Australia, dois 

dos paises com servioos de prevenc;ao e salvamento aquaticos considerados 

modelos para o mundo. 

Por outre lade, China e India tern altas taxas de mortalidade por afogamento 

e, os dois paises juntos, contribuem com aproximadamente 43% de todas as mortes 

por afogamento ao redor do mundo (OMS, 2003, p. 4 ). 

A OMS (2003, p. 4) tam bern chegou a conclusao, em seu relat6rio, que 

homens tern uma probabilidade muito maier do que mulheres de irem a 6bito ou 

4 Todas as taxas citadas no presente capitulo sao relacionadas a grupos de 100.000 habitantes. 
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serem hospitalizados em virtude de afogamentos, principalmente na Africa e na 

regiao do Pacifico Oeste, onde essas taxas estao entre as mais altas do mundo. 

Estudos da OMS sugerem que os homens t6m taxas de mortalidade, por 

afogamento, maiores do que as mulheres devido ao maior tempo exposto a 

ambientes aquaticos e por urn comportamento de risco maior, como, por exemplo, 

nadar sozinho, o consume de alcool antes de entrar na agua e o uso de 

embarcagoes numa proporgao maior do que as mulheres. 

0 uso de alcool ou drogas esta relacionado a 14% dos 6bitos por afogamento 

nao-intencional na Australia em pessoas com mais de 14 anos de idade, sendo que 

79% dessas pessoas sao do sexo masculine. 

De acordo com a OMS, os grupos com idades entre zero e 15 anos sao os 

que apresentam uma maior taxa de mortalidade por afogamento ao redor do mundo. 

Essas mortes sao associadas sempre com falhas na supervisao das criangas 

quando em proximidades de locais onde existam corpos de agua, tais como 

piscinas, lagos, rios, praias e outros. Alem disso, pessoas de menor poder aquisitivo 

tern sempre maior possibilidade de perecerem afogadas do que aquelas de maior 

poder aquisitivo, provavelmente pelas diferengas de oportunidade de aprender a 

nadar. Em Bangladesh, por exemplo, criangas cujas maes completaram apenas o 

primeiro grau do ensino regular tern urn risco significantemente maior de se 

afogarem do que aquelas criangas que tern maes que possuem nivel de educagao 

de segundo grau ou maior. 

Alem do problema relacionado a questao emocional em uma situagao de 

afogamento, em determinados paises ou regioes, a alta taxa de mortalidade de 

criangas, entre zero e 15 anos, acaba tornando-se tambem urn problema social, ja 

que nessas regioes muitas famflias dependem de jovens produtivos 

economicamente, que ajudarao no sustento da familia. Como muitos dos jovens, 

nessas localidades, nao chegam a alcangar a idade produtiva o problema acaba 

tendo urn impacto na economia local. Nesse mesmo sentido, dados disponiveis 

sobre afogamentos mostraram que, nos Estados Unidos, no anode 2000, 45% de 

todas as mortes por afogamento se deram entre as pessoas do grupo 

economicamente mais ativo, entre 15 e 44 anos (WHO, 2003, p. 6). 

0 mais interessante e que, embora as criangas entre zero e 15 anos fagam 

parte do grupo de maior risco de afogamento, esses afogamentos ocorrem 



38 

geralmente em corpos de agua outros que nao o mar. Como exemplo disso e 

possivel citar que, nos Estados Unidos, o principal risco de afogamento para 

crianc;as esta associado a se ter uma piscina mal isolada em casa. Na Australia, 

afogamentos sao responsaveis por mais de 58% das mortes entre as crianc;as com 

menos de 5 anos e 78% dessas mortes sao relacionadas a acesso de crianc;as a 

pequenas represas e canais de irrigac;ao em fazendas, na zona rural do pais. 

Grandes diferenc;as foram detectadas pela OMS nos dados disponiveis nos 

paises mais ricos, em contraponto com aqueles dados disponfveis nos paises mais 

pobres. Nos Estados Unidos e na Australia, por exemplo, sao excluidos desses 

dados aqueles relacionados a acidentes em meios de transporte aquaticos, 

cataclismos e afogamentos intencionais, alem de que, nos paises citados, entre 

outros, as pesquisas sobre afogamentos sao focadas no objetivo de preveni-los em 

atividades ligadas a recreac;ao e ao lazer, ao contrario de paises que contabilizam 

todos OS tipos de afogamentos, principalmente aqueles ligados as atividades do dia

a-dia, sem diferencia-los, o que pode viciar ou deturpar as amostras, nao permitindo 

urn trabalho voltado a conscientizac;ao e a prevenyao desses tipos de evento. 

Com relac;ao a prevenc;ao, o relat6rio da OMS e particularmente incisivo no 

que concerne a programas de educac;ao para perigos relacionados ao meio aquatico 

e tambem para programas de ensino da natac;ao. 0 estudo conclui que habilidades e 

conhecimentos de natac;ao e de seguranc;a em ambientes aquaticos estao 

relacionados a reduc;oes significantes em fatalidades por afogamento. 

0 estudo recomenda tambem que se tenha mais cuidado com a supervisao 

de crianc;as em areas de facil acesso a grandes corpos de agua, alem do 

treinamento e utilizac;ao de guarda-vidas regularmente em locais apropriados para 

banho. Com relayao a esses locais, deve haver esforc;os no que diz respeito a 
educac;ao ou legislac;ao contra o uso de alcool, principalmente se esse consumo for 

feito por pessoas que estao predispostas a entrar na agua. Alem disso, o estudo 

recomenda o uso de bandeiras e sinais internacionais que indiquem o nivel de 

seguranc;a, de uma praia, por exemplo, para o banho. 
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2.3.1 A epidemiologia do afogamento 

De acordo com Beek e Branche (2006, p. 41 ), confirmando estudos da OMS, 

afogamento e uma grande causa de 6bitos, invalidez e perda de qualidade de vida. 

Com aproximadamente 409.000 6bitos por afogamento ao redor do mundo 

anualmente, e urn significante problema de saude publica. 0 indice mundial de 

mortalidade por afogamento esta pr6ximo de 8,4 por grupo de 100.000 habitantes. 

Os limitados dados disponiveis internacionalmente proveem contrastes 

interessantes. As taxas de afogamento sao mais altas nos parses de economia 

pequena e entre as comunidades indigenas. 0 numero medio de 6bitos por 

afogamentos nao-intencionais anualmente na Holanda, por exemplo, e de 0,6 por 

100.000 habitantes, incidindo, principalmente, entre crianc;as com menos de 4 anos 

de idade. Na Tail~mdia, em 1999, mais de 3000 pessoas morreram afogadas (5,0 por 

100.000). No Reino Unido a taxa de mortalidade e de 0,5 por 100.000, mas nos 

EUA, em 1999, era substancialmente mais alta, em torno de 1,3 por 100.000. 

Pesquisas indicam que idade, sexo, o uso de alcool, a condi<;ao s6cio

economica (medida pela renda familiar ou pelo nfvel de escolaridade) e a localizac;ao 

sao fatores chaves de risco para o afogamento. Crianc;as, adolescentes e idosos 

fazem parte do grupo de maior risco de se envolver em uma situa<;ao de 

afogamento. Afogamento e uma das mais frequentes causas de morte de crianc;as 

entre 5 e 14 anos de idade, de ambos os sexos. Mais ainda, as taxas de afogamento 

podem ser mais de cinco vezes maiores entre pessoas do sexo masculino do que 

entre as do sexo feminino, independente da faixa etaria. Aproximadamente metade 

das mortes por afogamento esta ligada ao uso do alcool, por parte da pr6pria vitima 

ou por parte do responsavel por aquela. Alem disso, afogamentos ocorrem com mais 

frequencia entre pessoas com menores niveis de renda e escolaridade (BEEK e 

BRANCHE, 2006, p. 42). 

Segundo Smith (2006, p. 56), ha dois grupos etarios bastante distintos, em 

termos de circunstancia e local onde ocorre o afogamento. Crianc;as entre zero e 4 

anos de idade geralmente vern a se afogar em banheiras, piscinas, poc;os e outros 

corpos d'agua nas proximidades de suas casas. Ja adolescentes e adultos vern a se 

afogar em corpos d'agua naturais, como, por exemplo, lagos, rios, praias oceanicas, 

entre outros. 
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De acordo com Beek et a/ (2006, p. 44 }, a localizayao geografica do 

afogamento e reconhecida como sendo uma variavel chave para identificar medidas 

preventivas deste tipo de incidente nas mais diferentes culturas ao redor do mundo. 

Durante o Congresso Mundial sobre Afogamento, na Holanda, em 2002, foi 

demonstrado que na maioria dos sistemas de coleta de dados a variavel relativa a 

localizayao nao era coletada ou a coleta era realizada de maneira inapropriada. 

Segundo os mesmos autores, a coleta de dados relatives a localiza<;ao do 

afogamento e imprescindivel para o complete entendimento da epidemiologia do 

afogamento e para a elabora<;ao de medidas preventivas. 

Essa dificuldade possa sera minimizada com a adoyao recente do novo CID-

1 0 (C6digo lnternacional de Doenyas - 1 oa revisao }, a qual incluiu novos c6digos 

para identificar o local de ocorrencia de 6bitos ou lesoes por afogamento, como 

banheiras, piscinas e corpos d'agua naturais, em substituiyao ao CID-9, o qual nao 

incluia essas subdivisoes (SMITH, 2006, p. 59}. 

Embora a mortalidade por afogamento seja urn importante indicador da 

magnitude do problema, e primordial considerar que para cada 6bito registrado 

existe urn numero muito maior de resgates com ou sem complica<;oes, casos de 

afogamentos atendidos por hospitais ou em setores de emergencia em que as 

vitimas sao liberadas ap6s breve avaliayao e hospitaliza<;oes que nao sao levadas 

em considera<;ao na avalia<;ao geral do problema. Acrescentem-se a isto os casos 

de corpos desaparecidos e nao notificados no total de 6bitos, tornando, ainda hoje, o 

problema, em parte, desconhecido (SOUZA, 2005, p. 40}. 

A simples contabiliza<;ao de vitimas nao salva vidas ou reduz o problema do 

afogamento, mas a compreensao da magnitude do problema e a identifica<;ao de 

fatores de risco permitirao as comunidades e as institui<;oes a ado<;ao de ayaes 

preventivas efetivas para as populayaes, locais e atividades que apresentam os 

mais altos riscos de afogamento (INTERNATIONAL LIFESAVING ASSOCIATION, 

2007, p. 5}. 

0 afogamento e urn grande, porem, frequentemente negligenciado, problema 

de saude e seguran<;a publica; dessa forma, o impacto desconhecido do afogamento 

e, em parte, devido a enorme falta de dados epidemio16gicos, de ambito mundial, 

que propiciem a compreensao deste campo. E isso parece estar intimamente ligado 
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a caremcia de uniformidade internacionalmente aceita na obtenc;ao destes dados 

(BEECK eta/., 2006, p. 45). 

Para que se tenha uma ideia de quao novo e o estudo do problema do 

afogamento, em 1955 K.W. Donald, escrevendo para o British Medical Journal, 

encontrou os relates de apenas cinco casos clinicos de afogamento na literatura 

medica (MAKIE, 2006, p. 54). 

A contabilizac;ao das vitimas e apenas 0 ponto de partida do problema. E 
preciso compreender os riscos envolvidos, em que ocorrem os afogamentos, quais 

os fatores que devam ser considerados no registro dos fatos. De acordo com Quan 

(2006, p. 50), talvez a contabilizac;ao de todos os salvamentos em incidentes com 

pessoa em meio liquido, e nao apenas os casos que representaram 6bito, 

demonstrem a real quantidade de afogamentos, desde que as vias aereas das 

vitimas tenham sido colocadas em situac;ao de risco. 

Como uma das atividades de urn servic;o de guarda-vidas e realizar 

salvamentos de pessoas em situac;ao de risco, e provavel que os dados coletados 

sejam baseados nessa atividade. Ja as informac;Oes relativas a casos de 6bito, 

resultante do afogamento, serao coletadas somente se estiverem disponivel ou ao 

alcance da organizac;ao. 0 que realmente importa e que a informac;ao a ser coletada 

seja bern definida, para que haja uniformidade dos registros e a possibilidade de se 

realizar inferencias e comparac;oes com outras localidades e servic;os de salvamento 

aquatico. 

De acordo com Gilchrist e Willianson (2006, p. 170), houve consideravel 

progresso na definic;ao do que vern a ser afogamento, no entanto, a definic;ao do 

termo resgate ou salvamento nao e tao clara e pode mudar de organizac;ao para 

organizac;ao, de pais para pais. Os autores se questionam se urn resgate inclui 

ac;oes em que urn guarda-vidas simplesmente adverte alguem para que se desloque 

para local mais seguro ou se algum tipo de contato fisico com a pessoa em risco e 

necessaria para que o conceito fique complete. 

Brewster (2003, p. 157 e 158) relata que, para a United States Lifesaving 

Association (USLA), resgate significa que o profissional do salvamento aquatico 

avaliou a situac;ao de risco, adentrou ao corpo d'agua, manteve contato fisico, direto 

ou indireto, por meio de algum equipamento de flutuac;ao, e precisou rebocar a 

vitima para a seguranc;a da praia. 
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Ja em New South Wales, segundo Gilchrist e Williamson (2006, p. 170), os 

resgates recebem dois tipos de definic;ao: os grandes resgates, em que houve a 

participac;ao de mais de urn guarda-vidas ou quando houve a participayao de 

agentes de outras areas, e os resgates, quando a vitima necessitou de apoio ou 

suporte fisico, com a participac;ao de apenas urn guarda-vidas. 

Na determinac;ao de qual tipo de informayao deve ser coletada em cada 

resgate e importante ter em mente qual o prop6sito do registro e quais as questcSes 

que precisam ser respondidas pelos dados coletados. Pode ser apenas contar o 

numero de resgates ou seus diferentes tipos, como no exemplo de New South 

Wales. No entanto, a coleta de dados pode ser a oportunidade para registrar 

informac;oes que possam direcionar as poHticas e as praticas da organizac;ao. 

lnformac;oes relativas ao dia da semana ou as condic;oes do mar podem auxiliar na 

decisao do numero de guarda-vidas necessarios para periodos especificos ou para 

certas condic;oes. Os registros podem conter informac;oes como data, dia da 

semana, hora do resgate, temperatura, condic;oes e direc;ao do vento, condic;oes do 

tempo, detalhes sobre as condic;oes da mare e as condic;Oes do mar (GILCHRIST e 

WILLIAMSON, 2006, p. 171 ). 

0 maior prop6sito da coleta de dados para fins epidemiol6gicos e criar e 

seguir estrategias preventivas efetivas, as quais incluem educac;ao, engenharia, 

legislayao, fiscalizac;ao e execuc;ao, nao importando o alcance da coleta, se a 

questao e garantir a efetividade das ac;Oes preventivas, dados regionais sao de 

grande importAncia (MAKIE, 2006, p. 54). 

A identificayao dos principais fatores de risco que levam ao afogamento ou 

aos incidentes com pessoa em meio liquido e essencial para a elaborayao de 

estrategias eficientes de prevenc;ao. De acordo com Klimentopoulou e Petridou 

(2006, p. 63), ap6s a revisao de mais de 600 artigos e pesquisas cientrficas, foram 

identificados dois grupos de fatores de risco para o afogamento, aqueles 

relacionados a fatores humanos, e que podem ser subdivididos em s6cio

demograficos (sexo, idade e indicadores de condic;ao s6cio-economica) e 

comportamentais (uso de alcool e supervisao dos pais), e os fatores ambientais 

(local da ocorrencia, condic;Oes climaticas e politicas e equipamentos de seguranc;a). 

De maneira geral, homens tern uma probabilidade tres vezes maior de se 

afogar do que as mulheres, considerando qualquer faixa etaria, podendo chegar, em 
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alguns parses, entre adolescentes, a taxas de nove afogamentos de adolescentes 

do sexo masculino para cada afogamento de adolescentes do sexo feminino. 

A realidade no Brasil nao e em nada diferente da encontrada no resto do 

mundo, segundo urn estudo de Szpilman (2005), em 1998, quando a popula~o 

brasileira era de, aproximadamente, 161 mil hoes de habitantes, 7.183 pessoas, 

aproximadamente 4,46 por grupo de 100.000 habitantes, morreram por afogamento. 

As estatfsticas mostraram grande variabilidade entre os estados da federa~o. Em 

numeros absolutos de 6bitos observou-se que, em 1997, Sao Paulo, com 1.822 

6bitos, Minas Gerais, com 900 6bitos, Bahia, com 507 6bitos, Rio de Janeiro, com 

502 6bitos, e Rio Grande do Sui, com 447 6bitos, foram os estados com o maior 

numero de fatalidades. Ja em numeros relativos a grupos de 100.000 habitantes, 

Roraima, com 9,8 6bitos, Acre, com 8,6 6bitos, Mato Grosso do Sui, com 6,8 6bitos, 

Amapa, com 6.7 6bitos, e Espfrito Santo, tambem com 6,7 6bitos para 100.000 

habitantes, foram os estados com maior incidimcia, mostrando que, diferente do que 

pode se supor, estados nao banhados pelo mar estao mais predispostos ao risco de 

afogamento. 

0 fato e que grandes acidentes aquaticos, como inundac;oes ou naufragios, 

em um estado podem elevar drasticamente estes numeros, fazendo com que a 

amostra fique viciada e deturpe a realidade, indo de encontro ao que preconizam os 

organismos internacionais ligados a prevenc;ao e ao salvamento aquatico, pois com 

numeros alterados por incidentes relacionados a eventos da natureza ou acidentes 

em meios de transporte, o entendimento dos relat6rios pode levar a medidas 

equivocadas na inten~o de se combater o problema do afogamento. 

Nos Estados Unidos, ainda segundo Szpilman (2005), existem oito casos de 

afogamento para cada caso fatal notificado. Nas praias do Rio de Janeiro ocorrem 

290 salvamentos para cada caso fatal, sendo que, para cada 6bito, dez outras 

pessoas sao hospitalizadas em urn Centro de Recupera~o de Afogados, os CRAs. 

Nas areas quentes dos Estados Unidos, Australia e Africa do Sui, entre 70 a 

90% dos 6bitos por afogamento ocorrem em piscinas de uso familiar. No Brasil, 

onde o numero de piscinas domesticas e infinitamente menor, o afogamento em 

agua doce ocorre mais em rios, lagos e represas perfazendo a metade dos casos 

fatais (SZPILMAN, 2005). 
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A faixa etaria de maior ocorrencia de 6bitos por afogamento, no Brasil, e de 

20 a 29 anos, sem distin9ao entre estados banhados ou nao pelo mar, sendo que o 

homem morre em media cinco vezes mais por afogamento do que a mulher, 

independentemente da faixa eta ria, atingindo o a pice de 8, 7 vezes rna is freqoente na 

faixa etaria de 20 a 29 anos. 

Nos municipios do Rio de Janeiro, o maior numero relativo de 6bitos por 

afogamento se encontra em locais nao banhados pelo mar. Nas praias do municipio 

do Rio de Janeiro, aproximadamente 86% dos casos se situam na faixa etaria entre 

10 e 29 anos. Em media, 75% das viti mas sao do sexo masculino, sofrendo 

variayaes conforme a idade, 83% sao solteiros, 83,5% ingerem alimentos ate tres 

horas antes do acidente, 46,6% achavam que sabiam nadar e 71,4% moravam fora 

da orla maritima (SZPILMAN, 2005). 

0 que se percebe hoje e que muito precisa ser feito no que concerne a 
pesquisa. Ate para que se possam definir as principais caracteristicas dos incidentes 

com pessoa em meio liquido e para que esses dados possam ser tratados e 

transformados em informa9oes uteis para a elaborayao de poHticas preventivas para 

a comunidade pesquisada. 

No Parana, por exemplo, ate pouco tempo atras, os unicos dados coletados 

sobre os incidentes com pessoa em meio Hquido eram o numero total e, em casos 

de 6bitos por afogamento, alguns outros dados, como localizayao, data, hora, nome, 

sexo e idade da vitima, eram coletados. 

Dessa maneira, ao final de urn periodo de verso, quando ocorre o pico de 

frequencia de banhistas nas praias oceanicas do Parana, o Corpo de Bombeiros 

conseguia apenas coletar dados relativos ao numero de salvamentos efetuados 

durante todo o perfodo, alem dos dados dos 6bitos por afogamento. 

Esses dados sequer contavam com referencias dos dias e horarios em que 

ocorreram ou sobre o sexo da vitima. Neste sentido, Souza (2005, p. 89), em seu 

estudo sobre as atividades de preven9ao e salvamento aquatico no estado do 

Parana, quando discutia a ado9ao de urn relat6rio acerca dos incidentes em meio 

Hquido, afirmou que: 

nao se concebe que o principal evento atendido pelo Corpo de 
Bombeiros, durante a operac;ao verao, que sao os incidentes durante 
o banho de mar, nao sejam registrados, analisados e arquivados 
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convenientemente, nao s6 para auxiliar na pesquisa e no 
planejamento, mas tambem para questOes de emissao de certidOes 
de ocorrencia, ja que na grande maioria dos cases, com exce~o 
daqueles em que uma viatura vai ate o local para atendimento e 
transporte, nao sao feitos registros dos fates. 
Esse relat6rio auxiliaria na compreensao de fatores que ate o dia de 
hoje sao obscures e fazem parte apenas do sense comum, sem 
comprova~o cientifico-metodol6gica, em nossa atividade, tais como 
quais os horarios em que ocorrem os maiores numeros de 
salvamentos, se as pessoas que se envolvem em incidentes durante 
o banho de mar fazem uso de bebidas alco61icas ou se ingerem 
alimentos antes de entrar no mar, alem de outras informa¢es que 
poderiam ser facilmente levantadas pelos guarda-vidas logo ap6s a 
interven~o no mar, registrando tambem, em urn relat6rio simples, o 
local exato do evento, nome, sexo e idade da vftima, as condiyees 
climaticas e de mar no memento do epis6dio, entre outros dados 
relevantes (SOUZA, 2009, p. 89). 

A atividade de salvamento aquatico no litoral do Parana, segundo Costa 

{2004), remonta a decada de 20 do seculo passado, quando, em Matinhos, os 

pescadores faziam o resgate de pessoas que se encontravam em dificuldade 

durante o banho de mar, normalmente com o uso de suas canoas. Em meados da 

decada de 1950, o entao governador Bento Munhoz da Rocha Neto nomeou os 

primeiros seis guarda-vidas civis para protegerem as praias de Matinhos e Caioba. 

A partir de 1960, os primeiros guarda-vidas pertencentes ao Corpo de 

Bombeiros da Policia Militar do Parana iniciaram suas atividades no litoral 

paranaense e, a partir do verso de 1962, o Corpo de Bombeiros do Parana iniciou 

suas atividades de guarda-vidas durante o verao, nunca mais deixando de executa

la. 

Em todos esses anos o serviyo foi realizado de maneira bastante satisfat6ria, 

do ponto de vista da execuyao da atividade operacional. No entanto, nao houve 

coleta de registros consistentes dos dados relatives as ocorrencias atendidas pelos 

guarda-vidas durante seu turno de serviyo. Esta coleta de dados deficiente levou a 

urn entendimento superficial do fenomeno em estudo, ficando muitas vezes por 

conta do senso comum ou da percepyao individual decorrente da experiencia dos 

profissionais envolvidos na atividade, sem, no entanto, haver embasamento 

metodol6gico-cientifico da real situayao {SOUZA, 2005, p. 85). 

Com a intenyao de avaliar os riscos inerentes ao banho de mar no municipio 

de Pontal do Parana, Angeletti (2004) desenvolveu uma pesquisa com 

frequentadores dos principais balnearios daquela cidade, em nosso litoral. Nessa 
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pesquisa, os banhistas eram instados a responder a questoes sobre alguns 

comportamentos durante o banho de mar. 

Segundo Angeletti (2004 ), das 437 pessoas entrevistadas nos balnearios de 

Pontal do Parana, durante o mes de fevereiro de 2004, 50% delas afirmaram nao 

possuir nenhum conhecimento ou habilidade de nata~o. no entanto apenas 5% 

afirmaram nunca tomar banho de mar, o que demonstra que quase metade das 

pessoas que se banham no mar nao possui condiQoes de salvar a si mesmo em 

uma situa~o de emergencia, algo que poderia ser mudado com um born programa 

de conscientizaQao. 

Ainda, relacionado a essa pesquisa, 9% dos entrevistados afirmaram que 

entram na agua ate a altura do joelho, 47% entram com agua ate a cintura, 29% com 

agua ate o peito e 7% com agua superior a altura do corpo, sendo que, dos que 

entram com agua superior a altura do peito, 66% sao homens e daqueles que 

entram com agua ate a altura da cintura 65,8% sao mulheres. Esses resultados 

demonstram claramente que os homens se colocam em situa~o de risco com mais 

frequencia que as mulheres. 

Outre ponte da pesquisa que demonstra a falta de conhecimento dos 

banhistas com rela~o aos riscos do mar durante o banho, diz que apenas 20% dos 

entrevistados reconhecem, nas placas de perigo colocadas pelos guarda-vidas, um 

sinal de risco para o banho de mar. Alem disso, apenas outros 20% reconhecem que 

o banho de mar apresenta riscos e que a praia e perigosa. Mais adiante, a pesquisa 

demonstra que 79% das pessoas nunca se dirigem aos guarda-vidas para procurar 

saber das condiQ()es do mar e quais os riscos do local e, o que e ainda pier, 33% 

dos entrevistados declarou que nao toma banho de mar em locais patrulhados por 

guarda-vidas, alem de outros 13% que afirmaram que as vezes tomam banho de 

mar em locais patrulhados por guarda-vidas. 

2.3.2 A classificaQao dos afogamentos 

Ap6s a retirada da agua, a vitima deve ser tratada conforme o seu nivel de 

consciencia, preferencialmente na posiQao mais vertical possivel, com a finalidade 

de se evitar vOmitos e dificuldades respirat6rias que possam ser acompanhadas pela 

obstru~o das vias aereas por secreQoes. No case de a vitima estar exausta, 
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confusa ou inconsciente, a posic;ao de transporte e manutenc;ao da vitima deve ser a 

mais horizontal possivel, com a cabec;a, no entanto, mantida sempre mais alta que o 

restante do corpo (CRUZ-FILHO, lORIS e SZPILMAN apud BIERENS, ORLOWSKI e 

SZPILMAN, 2005). A presenc;a de vOmito nas vias aereas pode ocasionar aspirac;ao 

dessas secrec;oes com futuras complicac;oes respirat6rias por obstruc;ao das vias 

aereas, alem de desencorajar potenciais socorristas ou guarda-vidas da execuc;ao 

de manobras de ventilac;ao artificial boca-a-boca (MANOLIOS e MACKIE apud 

BIERENS, ORLOWSKI e SZPILMAN, 2005). 

Urn estudo australiano desenvolvido durante dez anos demonstrou que a 

ocorrencia de vOmito esteve presente em 65% das vitimas que necessitaram de 

manobras especificas para recuperac;ao de uma parada respirat6ria e em 86% dos 

casos das vitimas que desenvolveram uma parada cardio-respirat6ria (MANOLIOS e 

MACKIE apud BIERENS, ORLOWSKI e SZPILMAN, 2005). Mesmo em vitimas que 

nao necessitaram nenhum tipo de intervenc;ao depois de retiradas da agua, houve a 

ocorrencia de vOmito em 50% dos casos (BIERENS, ORLOWSKI e SZPILMAN 

2005). 

Segundo Bierens, Orlowski e Szpilman (2005), uma das mais dificeis 

decisoes para urn guarda-vidas ou socorrista e que tipo de tratamento adotar para 

cada vitima. As paradas cardio-respirat6rias ou as paradas respirat6rias isoladas 

ocorrem em apenas 0,5% dos casos. A questao entao e, deve, aquele que efetuou o 

salvamento, ministrar oxigenio, chamar uma ambulancia, transportar a vitima para o 

hospital ou observa-la no local durante urn tempo? 

Baseado nessas necessidades, urn sistema de classificac;So foi desenvolvido 

no Rio de Janeiro, em 1972, e atualizado em 1997 (SZPILMAN apud BIERENS, 

ORLOWSKI e SZPILMAN, 2005), com a finalidade de auxiliar guarda-vidas, 

socorristas e medicos no tratamento de afogados. Esse estudo foi baseado na 

analise de 41.279 salvamentos, dos quais 2.304 (5,5%) necessitaram de tratamento 

medico. Esse estudo foi revalidado em 2001, quando foram analisados 46.080 casos 

de salvamentos (CRUZ-FILHO, ELMANN e SZPILMAN apud BIERENS, ORLOWSKI 

e SZPILMAN, 2005). Esse sistema de classificac;ao prove todas as situac;oes 

possiveis de suporte basico de vida, desde o local do incidente ate o ambiente 

hospitalar, sugere os tratamentos adequados para cada situac;So e mostra a 

probabilidade de 6bito da vitima, baseado na severidade do trauma. A severidade e 
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facilmente avaliada por urn guarda-vidas, socorrista ou medico presente no local e 

que tenha conhecimento do sistema (SZPILMAN apud BIERENS, ORLOWSKI e 

SZPILMAN, 2005). 

Esse sistema, tambem conhecido por algoritmo do suporte basico de vida do 

afogado, e dividido em seis niveis ou graus de afogamento, alem das vitimas ja em 

6bito e daqueles que foram salvos e nao necessitam de qualquer tipo de 

atendimento, por nao apresentar qualquer sinal de aspirayao de liquidos nao

corporais, o que caracteriza a situayao do afogado. Dessa forma, variando da pior 

para a mais leve severidade do trauma, o tratamento e aplicado conforme a 

classificayao do afogado. 

Assim, os graus de afogamento, segundo Cruz-Filho, Elmann e Szpilman 

(apud BIERENS, ORLOWSKI e SZPILMAN, 2005), podem ser assim descritos: 

6bito - vitima com tempo de submersao maior do que uma hora ou com 

evidencias 6bvias de morte (rigor mortis, putrefayao, etc.). 

Grau 6 - Parada cardio-respirat6ria - manobras de ventilayao e compressoes 

cardiacas, que nao devem ser paradas ate que a vitima recupere os movimentos 

cardiacos e respirat6rios, ate que a vitima seja entregue em urn centro hospitalar, 

ate que nao seja mais possivel a continuidade por completa exaustao dos 

socorristas ou ainda que a vitima seja declarada em 6bito por urn medico. No caso 

de retornar os movimentos cardiacos e respirat6rios, a vitima deve ser tratada como 

sendo do grau 4. 

Grau 5 - Parada respirat6ria - normalmente esse tipo de afogado e 

recuperado pela aplicayao de tecnicas de ventilayao for9ada artificialmente. Ap6s 

restabelecidos os movimentos respirat6rios espontaneos a vitima deve ser tratada 

como sendo do grau 4. 

Grau 4 - Edema pulmonar agudo com hipotensao - administrar oxigenio e a 

primeira providencia a ser adotada, inicialmente podendo ser ministrado por meio de 

mascara facial, a 15 litros por minuto, e, assim que possivel, pela de intubayao, o 

que deve ocorrer em quase 1 00% dos casos. Nesse caso, o pulso radial nao e 

palpavel e, se a pressao sanguinea nao voltar aos niveis normais pela a9ao do 

oxigenio, volumes de Hquidos devem ser ministrados por urn medico na vitima. 

Grau 3 - Edema pulmonar agudo sem hipotensao - no caso de saturayao de 

oxigenio maior do que 90% deve-se simplesmente ministrar oxigenio a 15 litros por 
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minuto, caso contrario, deve haver manobra invasiva de suporte ventilat6rio, por 

meio do uso de tubo orotraqueal. Nao ha necessidade de administrar volumes, tendo 

em vista que a pressao arterial estara estavel nesse estagio. 

Grau 2 - Ausculta9So pulmonar anormal - vltimas necessitam apenas de 

administra9ao de oxigenio via canula nasal em 93,2% dos casos, no restante nao 

havera necessidade de oxigenio, apenas observa9ao. 

Grau 1 - Ausculta9ao pulmonar normal, presen9a de tosse - vltimas nao 

necessitam oxigenio ou auxllio respirat6rio. Vltima deve ser observada no local por 

algum tempo e, se for o caso, encaminhada a centro medico hospitalar. 

Salvamento ou resgate - Sem presen9a de tosse, espuma ou dificuldades 

respirat6rias - vltimas devem ser avaliadas e liberadas no local sem necessidade de 

nenhum tipo de acompanhamento. 

MORT AU DADE HOSPITALIZAQAO 
MORTALIDADE 
HOSPITALAR 

GRAU NO 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Salvamento 38976 0 0 0 0 0 0 
1 1189 0 0 35 2,9 0 0 
2 338 2 0,6 50 14,8 2 4,0 
3 58 3 5,2 26 44,8 3 11,5 
4 36 7 19,4 32 88,9 7 19,4 
5 25 11 44 21 84,0 7 33,3 
6 185 172 93 23 12,4 10 43,5 

Total" 1 831 195 10,6 187 10,2 29 15,5 

TABELA 2 - CLASSIFICA ~AO DO AFOGADO MORTALIDADE E NECESSIDADE c; I 

DE ENCAMINHAMENTO HOSPITALAR EM 40.807 CASOS DE INCIDENTES EM 
MEIO LfQUIDO NO RIO DE JANEIRO 
FONTE: Extraido de Bierens, Orlowski e Szpilman (2005) 

Como pode ser observado na Tabela 2, dos 40.807 casos analisados pelo 

estudo, em 1.831 ou 4,5% deles as pessoas sofreram algum tipo de dificuldade 

respirat6ria em virtude de submersao ou imersao em liquido, ou seja, foram 

consideradas como tendo sofrido o processo de afogamento, em algum grau. Dessa 

forma, levando em considera9ao apenas os casos em que as pessoas apresentaram 

afogamento em algum grau, em 195 situayaes as pessoas foram a 6bito, perfazendo 

10,6% desse grupo. 

5 Relacionado somente as vitimas que sofreram algum tipo de afogamento. 
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Notadamente o maior numero de vitimas que foram a 6bito apresentavam 

afogamento em grau 6. Nesse grau de afogamento, 93% vao a 6bito, sendo que, 

nos casos estudados, das 172 vitimas que foram a 6bito, 162 nao chegaram a ser 

encaminhadas a um centro medico hospitalar, por terem sido declaradas em 6bito 

durante os procedimentos iniciais. Das outras vitimas, 23 deram entrada em um 

centro medico, sendo que, dessas, 1 0 vieram a 6bito e apenas 13, algo em tomo de 

7% do total de vitimas de afogamento em grau 6, sobreviveram. 

As vitimas que apresentaram afogamento de grau 5 tambem tem um alto 

indice de mortalidade, muito proximo de 45%; das 11 vitimas que vieram a 6bito, 7 

foram em ambiente hospitalar. Por outro lado, as vitimas de grau 1 apresentaram 

indice zero de mortalidade e as de grau 2 um indice de 0,6% de mortalidade, sendo 

que essas vieram a falecer ja em um centro medico. 

0 dado mais relevante, entretatanto, e a constatac;ao de que em apenas 

0,48% dos casos de incidente durante o banho de mar, nas praias o Rio de Janeiro, 

as vitimas foram a 6bito, e que em apenas 0,41% desses mesmos casos, as vitimas 

foram declaradas em 6bito antes de serem encaminhadas a um ambiente medico

hospitalar. 

2.4 AS RECOMENDA<;OES FINAlS DO CONGRESSO MUNDIAL SOBRE 

AFOGAMENTO 

A Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (Sociedade para salvar as 

pessoas que se afogam) foi fund ada em 1767, em Amsterda, para promover a 

conscientizac;ao das pessoas com relagao ao problema do afogamento na Holanda. 

Esta organizac;ao iniciou, em 1998, o projeto do Congresso Mundial sobre 

Afogamento, com a intenc;ao de facilitar o envolvimento de especialistas, instituic;Qes 

e organizac;Qes para desenvolver metodos que visassem a redugao dos casos de 

afogamentos, bem como de tecnicas voltadas a obtenc;ao de melhores resultados 

nos casos de recuperagao de afogados. Todo esse trabalho convergiu para uma 

interdisciplinar, intemacional e interativa convenc;ao em Amsterda, em junho de 

2002. 

Um importante resultado desse congresso sobre afogamento, em que 

estiveram presentes mais de 500 especialistas de todos os lugares do mundo, foi o 
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estabelecimento de recomenda9oes preparadas por foryas-tarefa de especialistas 

ao redor do mundo durante os anos que precederam o congresso. Em especial, as 

tres primeiras recomenda9oes estao intimamente ligadas a questao da falta de 

padronizayao de conceitos e procedimentos adotados ao redor do mundo com vistas 

ao entendimento do fenomeno do afogamento. 

A primeira recomenda9ao do congresso foi a ado9ao de urn conceito 

apropriado para afogamento. Esse conceito, sendo adotado em todo o mundo, tende 

a contribuir para a padroniza9ao dos dados coletados nesses casos, pois tornara os 

resultados das pesquisas mais confiaveis e compreensiveis. 

A segunda e a terceira recomenda9oes estao intimamente relacionadas com 

a primeira, pois elas relatam a necessidade de se obter urn numero maior e mais 

confiavel de dados a respeito de afogamentos. Para isso, no entanto, e necessaria 

que se utilize o conceito de afogamento padronizado pelo congresso. Nesse sentido, 

varios organismos internacionais como a OMS, a Red Cross and Red Crescent 

Organisations (IRCRC), a International Life Saving Federation (ILS), o International 

Life Boat Institute (ILF) e o Diver's Alert Network (DAN) foram encorajados a 

expandir as pesquisas sobre os riscos de afogamento, principalmente nos paises 

mais pobres e nos grupos de menor poder aquisitivo dos paises ricos, ja que, 

segundo a OMS (apud WORLD CONGRESS ON DROWNING, 2002, p. 3), esses 

sao os grupos mais expostos aos riscos de afogamento, alem de que os dados 

coletados nesses grupos nao sao confiaveis. 

A quarta recomendayao e relacionada a necessidade de se implementar 

estrategias de prevenyao. Embora pare9a 6bvia e de real importancia e nao pode 

ser subestimada a valia da orienta9ao. Diz o documento oficial do Congresso que "a 

vasta maioria dos afogamentos pode ser prevenida, e preven9ao (ao contrario do 

salvamento e da ressuscita9ao) e o rna is importante metodo para reduzir o numero 

de afogamentos". As circunstancias dos afogamentos diferem entre os paises ao 

redor do mundo, portanto as entidades e organiza9oes voltadas a preven9ao e ao 

salvamento aquatico devem colaborar para a criayao de iniciativas locais ou 

nacionais de prevenyao de afogamentos. lsso dependera de bons niveis de 

informayao sobre os fatos e pesquisas esclarecedoras, em conjunto com programas 

educativos, programas de treinamento e politicas publicas que visem a grupos 
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especificos de risco. Estes programas devem constantemente ser avaliados e os 

resultados dessas avaliac;oes devem ser publicados. 

A quinta recomendayao do congresso e uma das mais interessantes e vern 

reforyar e dar embasamento a urn entendimento que ja e de dominio de uma grande 

parte dos profissionais do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana. 

Segundo essa recomendayao, todo agente publico que tern contato constante com 

pessoas de grupos de risco de afogamentos deve saber nadar, para sua propria 

seguranya e para a seguranc;a do publico em geral, nesse grupo de individuos, que 

devem ser detentores de conhecimentos de tecnicas e habilidades de salvamento 

aquatico, estao os bombeiros e os policiais. 

Outra recomendac;ao do congresso, que vern a ser tambem uma constatayao, 

e a de que as tecnicas de salvamento aquatico tern sido desenvolvidas por meio de 

tentativa e erro, sem embasamento cientifico. De acordo com as conclusoes do 

Congresso Mundial sobre Afogamento, agencias ao redor do mundo devem procurar 

desenvolver essas tecnicas de maneira criteriosa, baseados nos dados cientificos 

disponiveis, e, dependendo dos resultados, utilizar as melhores tecnicas para 

desenvolver os programas de educac;ao do publico geral e para o treinamento do 

pessoal voltado a prevenc;ao e ao salvamento. 

Conhecimentos basicos sobre ressuscitayao do afogado devem ser 

aprendidos por todas as pessoas relacionadas com o salvamento aquatico, bern 

como os 6rgaos responsaveis ou relacionados com o salvamento aquatico devem 

promover programas de treinamento em primeiros socorros e suporte basico de vida 

para todos aqueles que frequentem regularmente locais de banho. Alem disso, o 

congresso propugnou pela uniformizayao de urn glossario de termos relacionados ao 

afogamento, bern como pela uniformizac;ao ou implemento e uso de relat6rios 

apropriados ao levantamento de dados confiaveis sobre os casos de afogamentos. 

2.5 A IMPORTANCIA DA PREVENCAO DO AFOGAMENTO 

De acordo com a Royal Life Saving Society Australia (2004, p. 1 ), 

corroborando com o relat6rio da OMS e com as conclusoes do Congresso Mundial 

sobre Afogamento, todos os afogamentos sao passiveis de serem prevenidos. No 

The National Drowning Report 2004 (0 Relat6rio Nacional sobre Afogamentos, 
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2004) a Royal Life Saving Society Australia afirma que, apenas com a constru98o de 

uma comunidade consciente de algumas poucas regras de seguranoa relacionadas 

aos ambientes aquaticos, que possua conhecimentos e habilidades que enfatizem a 

seguranoa na recrea98o aquatica e que esteja constantemente alerta quando nas 

proximidades ou em ambientes aquaticos, muitas das mortes por afogamento 

podem ser evitadas. 

Desde o seculo passado, a prevenoao tern mostrado ser o grande fator de 

reduoao na mortalidade dos casos de afogamento. Todos estes incidentes 

estimulam cada vez mais a imagina98o preventive, de forma a aumentar a 

seguranoa no ambiente aquatico. Dentre as formas mais efetivas estao aooes de 

preven98o realizadas pelos guarda-vidas. 

As aooes de prevenoao sao as de maior importancia na reduoao da 

mortalidade por afogamento. Estas aooes sao baseadas em advertencies e avisos a 

banhistas no sentido de evitar ou ter cuidado com os perigos relacionados ao lazer, 

trabalho ou esportes praticados na agua. Estas aooes tern como resultado nao s6 a 

reduoao na mortalidade como tambem na morbidade por afogamento. 

Embora o ato de prevenir possa, aparentemente, nao parecer, aos olhos da 

popula98o, her6ico, e exatamente esse ato o alicerce da efetiva redu98o na morbi

mortalidade dos casos de afogamento. 

A despeito de toda a enfase que se da a questao de urn atendimento imediato 

e eficiente, a terapia definitiva para o problema do afogamento e a preven98o. A 

prevenoao e considerada como a mais poderosa intervenoao terapeutica e pode ser 

efetiva em mais de 85% dos casos de afogamento (BIERENS, ORLOWSKI e 

SZPILMAN, 2003, p. 91.6). 

De qualquer maneira, todo esforoo preventive pode ser em vao se o 

fenomeno do afogamento nao for compreendido pela comunidade afetada e pelas 

instituiooes responsaveis pela presta98o de servioos de preven98o do incidente com 

pessoa em meio liquido e o consequente salvamento desta pessoa, no caso em que 

a preven98o venha a falhar. 

De acordo com Rogman e Wilson (2006), diferentemente de outras areas, 

como da seguranoa no transite ou da seguranoa de incendio, muito pouca coisa tern 

sido feita com relaoao a elaboraoao e avaliaoao de programas formais de seguranoa 
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de pessoas quando em meio Hquido, independentemente se em situa¢ao de 

transporte, lazer ou atividade profissional. 

Ainda conforme Ragman e Wilson (2006), algumas medidas que poderiam ser 

direcionadas para a prevenyao dos incidentes com pessoa em meio liquido seriam 

melhorar a cultura preventiva da populayao em geral, elaborar programas especiais 

para os grupos de risco, garantir adequada supervisao em praias e piscinas 

publicas, prover o ensino de habilidades de natayao adequadas, em especial para 

jovens e crianyas, o ensino de tecnicas de salvamento aquatico para adultos jovens 

e tecnicas de ressuscitayao para todas as pessoas. 

2.5.1 Avaliayao e percepyao de risco de afogamento 

A avalia9ao de risco auxilia na formayao da base da preven9ao. A adoyao e a 

efetividade de ayaes preventivas sao influenciadas pela percepyao individual de 

risco. Se considerarmos a questao do afogamento, ambos, o afogamento 

propriamente dito e o perigo de ele ocorrer sao, geralmente, subestimados, da 

mesma maneira que as op9oes para evita-lo e trata-lo sao superestimadas 

(MICHALSEN, 2006, p. 93). 

Segundo Michalsen (2006, p. 93), antes de se lidar com os riscos, eles 

precisam ser identificados, caracterizados e quantificados. Como o julgamento 

humane nao e baseado apenas em evidencias, mas tambem em experiencia 

individual e sensa comum, fica clara que a percepyao de risco e fortemente 

influenciada pela percepyao individual de risco. 

A percepyao individual de risco, por sua vez, parece ser influenciada por 

experiencias individuais e parametres s6cio-culturais. Dessa forma, risco pode estar 

relacionado tanto com a realidade objetiva quanta com a interpretayao subjetiva 

(MICHALSEN, 2006, p. 93). 

Ainda de acordo com Michalsen (2006, p. 97), a comunicayao e registro das 

ocorrencias, bern como o gerenciamento dos riscos, devem ser mais bern 

estruturados, como urn processo que inclui a avalia9ao de dados, a elaborayao de 

estudos que permitam reconhecer e enfatizar a relevancia de urn risco considerado 

para uma determinada populayao, a formayao de uma comunidade consciente dos 

riscos envolvidos na questao do afogamento. Afirma tambem o autor que a mfdia 
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tern urn papel relevante nessa missao, especialmente pela elaboracrao e divulgacrao 

de material educacional. 

2.5.2 Campanhas preventivas em comunidades especlficas 

De acordo com Souza (2005, p. 48), "talvez a medida mais importante a ser 

adotada para se evitar os afogamentos seja uma que nao esta diretamente ligada a 

estrutura operacional da organizacrao responsavel pela segurancra dos 

frequentadores dos locais de banho, mas que esta intimamente relacionada com a 

educacrao de urn povo". Segundo este autor, as campanhas de conscientizacrao, 

quando bern desenvolvidas e estruturadas, podem levar a diminuicrao dos casos de 

afogamento, por meio da conscientizacrao da populacrao dos riscos envolvidos com 

as atividades aquaticas, sejam etas recreativas, esportivas ou profissionais. 

Uma sociedade mais informada e ciosa das atitudes seguras e inseguras que 

podem ser tomadas durante uma atividade no meio liquido tendera a ser mais 

colaborativa com as orientacroes e advertencias dadas pelos guarda-vidas, bern 

como atuara como agente de disseminacrao de conhecimento e, em alguns casos, 

atuara ate como urn agente inibit6rio de atos e acroes inseguras, por meio de avisos 

e orienta¢es a filhos, amigos, parentes e conhecidos (SOUZA, 2005, p. 48). 

Nesse sentido, Whittaker (2006) descreve de que maneira, pela elaboracrao e 

adocrao de uma campanha preventiva anual, os indices de 6bitos por afogamento 

diminuiram em 31%, em quatro anos, no Estado de Victoria, Australia. Segundo o 

autor citado, o governo daquele estado australiano tern desenvolvido uma grande e 

intensiva campanha, com a intencrao de criar uma cultura de segurancra em relacrao 

ao meio liquido, alem de procurar reduzir o numero de afogamentos e incidentes 

relacionados as atividades aquaticas. 

A campanha conhecida como Play it Safe by the Water (algo como "Divirta-se 

com segurancra na agua") e urn programa conjunto do Governo do Estado de 

Victoria e da industria do entretenimento aquatico local e possui urn orcramento anual 

de, aproximadamente, urn milhao de d61ares. 

Segundo Whittaker (2002), Victoria tern aproximadamente 4,6 milhoes de 

habitantes e urn extenso literal de 6timas praias para a pratica do surf e para o 

banho de mar. Alem disso, existem muitos lagos, rios e piscinas, publicas e privadas, 
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fazendo com que, perto de 90% dos habitantes de Victoria tenham, em algum 

momenta do periodo de urn ano, contato com o meio aquatico. 

Por este motivo, alem de estar amparado por uma estatistica que 

demonstrava haver algo em torno de 64 mortes por afogamento a cada ano e a 

ocorrencia de multiplos afogamentos em praia no mes de janeiro de 1998, e que 0 

governo de Victoria decidiu desenvolver, formatar e lanyar a sua campanha de 

educayao e prevenc;ao de acidentes no meio liquido. 

Semelhante a realidade do Estado do Parana, em Victoria nao existe 

qualquer tipo de atividade de patrulhamento de areas de banho em rios e lagos 

pr6ximos ao litoral, havendo servic;os de prevenyao e salvamento aquatico apenas 

nas praias; sendo assim, a campanha de conscientizac;ao desenvolvida pelo 

governo daquele estado australiano procura mostrar ao cidadao os inconvenientes 

de se banhar em areas nao vigiadas, e, se ainda assim, for desejo do individuo, a 

campanha procura orienta-lo no sentido de saber reconhecer riscos e somente fazer 

uso daquele meio se houver seguranc;a. 

Nas praias, a orientayao e de que o banhista utilize as areas demarcadas e 

delimitadas por bandeiras, que identificam as condic;oes do mar e se a praia e ou 

nao guarnecida por equipes de salvamento. 

Todos os anos, durante o mes de novembro, proximo do inicio do verao, o 

programa e relanyado, por meio de uma semana de prevenyao dos acidentes 

aquaticos, em que atividades sao desenvolvidas com vistas a proximidade do 

periodo mais quente do ano, quando as atividades aquaticas serao mais procuradas. 

Programas de radio e televisao, pec;as publicitarias em jornais e revistas, 

suplementos em meios impressos de circulayao diaria, entre outros, sao alguns dos 

meios utilizados pelo governo para divulgar as campanhas educativas. Alem disso, 

materiais educativos, tais como videos, cartilhas e CD-ROM, sao distribuidos todos 

os anos para as escolas de primeiro e segundo graus, para que os professores 

trabalhem os conteudos educacionais com os alunos. 

Todas essas atividades tern por objetivo a mudanya de comportamento e 

cultura da populac;ao local, e, segundo o relata de Whittaker (2002), houve uma 

reduyao de 64 para 45 no numero de 6bitos por afogamento por ano, entre 1998 e 

2001. Alem disso, uma pesquisa demonstrou que o nivel de consciencia e aceitayao 

das pessoas, com relac;ao aos conhecimentos inerentes a prevenyao e aos riscos 
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envolvidos nas atividades aquaticas, atingiu 78,6% da comunidade envolvida, sendo 

que isso se refletiu em urn aumento na preocupac;ao dos pais em certificar-se que 

seus filhos possuiam conhecimentos sobre seguranc;a no meio liquido e que sabiam 

nadar. 

Outros exemplos de campanhas preventivas com vistas a seguranc;a de 

pessoas quando em contato com o meio liquido podem ser encontradas na literatura 

relacionada. Moran (2006, p. 124) relata que na Nova Zelandia, pais com mais de 11 

mil quilometros de faixa litoranea e localizado em uma ilha, a exposic;ao ao meio 

liquido e inevitavel; dessa forma, a taxa de mortalidade em decorrencia de 

afogamento esta, constantemente, entre as mais altas entre as nac;Oes 

desenvolvidas, ficando em torno de 4,4 por 100.000, aproximadamente o dobro da 

taxa da vizinha Australia e cinco vezes a taxa de ocorrencias no Estados Unidos. 

Sendo assim, urn programa denominado Water Safety New Zealand 

(Seguranc;a na Agua Nova Zelandia) procura disseminar conhecimento acerca da 

seguranc;a em meio liquido por meio de campanhas de conscientizac;ao e pelo apoio 

a mais de vinte outras campanhas preventivas e programas educacionais na area. 

Barrio et a/. (2006, p. 125} relatam a adesao da provincia de Segovia, na 

Espanha, ao programa europeu Blue Flag Beaches (Praias Bandeira Azul), o qual 

preve a atenc;ao a determinados criterios de seguranc;a, manutenc;ao e sanitarios 

para certificar uma praia ou piscina publica como sendo adequada e segura para a 

frequencia de banhistas. Com a adoc;ao do programa e a avaliac;ao dos locais de 

banho, a administrac;ao local negou a licenc;a de funcionamento para alguns locais, 

publicos e privados, que mantinham instalac;oes voltadas ao entretenimento 

aquatico. 

Alem destas ac;Oes, em 2002, foi lanc;ada uma campanha denominada Enjoy 

your swim, Sure! (Aproveite sua natac;ao, com certeza!), baseando- seem algumas 

premissas, entre elas a elaborac;ao de programas educacionais focados em 

escolares entre seis e 12 anos de idade, com a participac;ao prevista de mais de 

duas mil crianc;as de oito diferentes escolas. 

0 programa, segundo Barrio et a/. (2006, p. 126}, alcanc;ou 95% dos usuarios 

das instalac;oes de entretenimento aquatico e 1 00% dos escolares. Os resultados 

mostraram que esse tipo de campanha local e de baixo custo (no total, foram 

investidos aproximadamente 5.000 euros} parece ser efetivo em termos de coleta de 
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dados conscientizac;ao dos riscos envolvidos em atividades em meio liquido e para a 

prevenc;ao do afogamento. 

3 METODOLOGIA 

Neste item estao descritos o ambiente em que se deu a pesquisa, os 

procedimentos a serem adotados para a coleta de dados e a analise e discussao 

dos dados coletados. 

A pesquisa realizada neste trabalho foi de carater documental com analise 

quantitativa e teve por objetivo identificar padroes e tend~ncias que identificassem 

as caracteristicas das ocorr~ncias de incidente com pessoa em meio liquido. 

Essa caracterizac;ao teve por objetivo a transformac;ao de dados e 

informac;oes em conhecimento, com a finalidade de fornecer subsidies para o 

processo decis6rio, para o planejamento das ac;oes preventivas do incidente com 

pessoa em meio liquido e para a formac;ao de uma sociedade consciente dos riscos 

envolvidos com o banho de mar nas praias oceanicas dos municipios de Pontal do 

Parana, Matinhos e Guaratuba. 

0 estudo foi embasado na analise de 1353 (mil, trezentos e cinquenta e tr~s) 

Relat6rios de lncidente com Pessoa em Meio Uquido, relatives as ocorr~ncias 

registradas no periodo de 18 de dezembro de 2008 a 22 de marc;o de 2009. 

0 incidente com pessoa em meio liquido fica caracterizado no momenta em 

que um individuo se coloca em situac;ao de risco, durante atividade recreativa, 

esportiva ou profissional em meio liquido, tal que nao conseguiria sair sem o auxilio 

de um profissional da area do salvamento aquatico, independente de ter entrada ou 

nao em processo de afogamento. Nesses casos, um guarda-vidas realizara o 

salvamento da vftima, fara sua retirada da agua, colocando-a em local seguro, por 

meio da utilizac;ao de tecnicas apropriadas, avaliara suas condic;oes ap6s o resgate, 

decidira pelos procedimentos a serem adotados para o caso particular e, em 

momenta oportuno, fara o registro adequado dos dados da ocorr~ncia. 
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Estes dados sao, posteriormente, inseridos em sistema de informa¢es, 

criado para esta finalidade, ficando armazenados em banco de dados proprio do 

Corpo de Bombeiros da PMPR. 

Os formularios fisicos, preenchidos em papel ap6s as ocorrencias de 

incidente com pessoa em meio liquido sao adequadamente arquivados para 

consultas futuras e para embasar pesquisas cientfficas, como a que aqui se 

apresenta. 

Sao esses formularios e os dados contidos neles que foram alvo da analise 

que se fez durante o desenvolvimento deste trabalho, com vistas a avaliar as 

incidencias dos casos no ambiente de estudo, procurando por padrOes que 

permitam caracterizar grupos s6cio-demograficos de risco e fatores ambientais e 

comportamentais que influenciem na ocorrencia dos incidentes que constituem a 

amostra desta pesquisa. 

3.1 Ambiente da pesquisa 

0 litoral paranaense encontra-se cercado pelo cinturao verde da Serra do Mar 

e da Serra da Prata. E banhado pelo Oceano Atlantico, fazendo divisa com os 

estados de Santa Catarina e Sao Paulo, sendo formado por sete municipios, 

Antonina, Guaraquecaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranagua e Pontal do 

Parana. 

A costa oceanica do Estado do Parana (25°20' - 25°55' S; 48°1 0' - 48°35' W), 

estende-se por aproximadamente 100 Km na dire9ao NE-SW. A planicie costeira 

paranaense caracteriza-se por terra90s arenosos formados durante regressOes 

marinhas quaternarias (ANGULO apud ANGELOTTI, 2004, p. 4). As praias tern 

constitui98o arenosa, com sua dinamica dominada por ondas e correntes de deriva 

litoranea. A costa oceanica e dividida em tres setores em fun98o da ocorrencia das 

baias de Paranagua e Guaratuba em seus limites. Ao norte da baia de Paranagua 

encontra-se a planicie de SuperagOi ou planicie norte. Entre Pontal do Sui e Caioba 

encontra-se a planicie da Praia de Leste e ao sui da baia de Guaratuba localiza-se a 

planicie sui ou Brejatuba. 

0 clima do litoral paranaense e subtropical umido mesotermico, de acordo 

com a classifica9ao de Koeppen, com verao quente e pluviosidade media anual 
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elevada (>2000mm). Nao ha uma estac;ao seca tipica, mas o verao e mais chuvoso 

que o inverno (ANGULO apud ANGELOTTI, 2004, p. 4 ). 

A mare possui um ciclo caracterizado como semidiurno, com amplitudes, 

maxima e minima, de 2 e 0,5 metros respectivamente (KNOPPERS, eta/. apud 

ANGELOTTI, 2004, p. 5). 

No Estado do Parana, os avanc;os das frentes frias acompanhadas de fortes 

ventos do quadrante sui podem causar erosao pronunciada nas praias. Quando a 

ocorrencia deste fenomeno coincide com um dia de mare de sizigia6
, os efeitos 

erosivos sao ainda mais notaveis devido ao acontecimento da mare meteorol6gica 

(BIGARELLA et. a/. apud ANGELOTTI, 2004, p. 5). De acordo com Marone e 

Camargo apud Angeletti (2004, p. 5), tal mare e responsavel pelo aumento ou 

diminuic;ao do nivel do mar em relac;ao as mares astronomicas observadas em um 

dado local, podendo acarretar a formacao de ondas de superficie com grande poder 

destrutivo, num evento conhecido por ressaca. 

Calliari e Klein (apud ANGELOTTI, 2004, p. 5) afirmam que a dinamica praial 

na costa sui brasileira e regulada, principalmente, pelos fenomenos associados a 

passagem de frentes meteorol6gicas ou frentes polares. 

Ao se fazer uma analise do hist6rico da ocupac;ao recente, verifica-se que, 

antes da construc;ao da PR-412, rodovia que liga a BR-277, eixo rodoviario que faz a 

ligac;ao entre Curitiba e Paranagua, eo balneario de Praia de Leste, as construc;Oes 

predominantes eram casas e ranchos de pesca, concentrados em pequenos 

agrupamentos. As principais atividades economicas eram a pesca artesanal e as 

lavouras de subsistencia, tendo a banana e a mandioca como principais produtos. 

Atualmente a microrregiao do Literal Paranaense e caracterizada como uma das 

mais urbanizadas do Estado do Parana. Segundo o Censo Demografico 2000 

(IBGE, 2001 ), 88% da populac;ao, de 236 mil habitantes, residia em areas urbanas. 

0 literal paranaense apresenta ainda grandes taxas de crescimento populacional. 

Entre os anos de 1991 e 2000, a taxa de crescimento anual foi de 3,39% enquanto a 

taxa de crescimento da populac;ao brasileira foi de 1 ,6% ao ano (ANGELOTTI, 

2004). 

6 Palavra originaria do grego e que significa conjun~o. as mares de siz!gia ocorrem quando Terra, 
Lua e Sol estao alinhados, aumentando a influencia dos astros na amplitude das mares. Tambem sao 
conhecidas por mares vivas, mares de lua cheia ou mares de lua nova. 
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E e nesse ambiente que se desenvolve, anualmente, a Operayao Verao do 

Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Parana, com principal atenyao aos, 

aproximadamente, 61 Km de praias que estao localizadas nas planfcies de Praia de 

Leste e do Brejatuba. Nessas praias estao distribuidos 93, dos 99, postos de 

guarda-vidas, destinados a prestar servi9os de prevenyao e salvamento aquatico 

aos banhistas que se dirigem ao literal paranaense como intuito de aproveitar seus 

merecidos periodos de descanso e os prazeres de urn banho de mar na epoca mais 

quente do ano no hemisferio sui. 

Por meio do 2° SGBI (Subgrupamento de Bombeiros lndependente), unidade 

ligada diretamente ao Comando do Corpo de Bombeiros, e que sao executadas 

a9oes e opera9oes que tern por objetivo proporcionar seguranya a populayao fixa e 

flutuante do literal de estado durante o periodo em que se desenvolve a Operayao 

Verao, mediante atividades caracteristicas de bombeiros como: preven9ao e 

combate a incendios, buscas, salvamentos, vistorias, atendimento pre-hospitalar e 

atividades de guarda-vidas, de modo a reduzir ao maximo o numero de vitimas e 

prejuizos materiais. A aplica9ao dos recursos materiais e humanos colocados a 
disposiyao da Operayao Verao e feita por subareas, as quais se dividem da seguinte 

maneira: 

• Subarea I - Pontal do Parana - 36 postos; 

• Subarea II - Matinhos - 36 Postos; e 

• Subarea Ill -Guaratuba - 29 Postos. 
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FIGURA 1;;... EA 
FONTE: (3.oogle Earth 

FONTE - Google Earth 
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; . ' 

FIGURA3-
FONTE - Google Earth 

Dentro desse cenario apresentado, o que interessa especificamente . no 

presente trabalho e analisar os registros de incidentes com pessoa em meio liquido 

e, por meio dessa analise, identificar tendencias e padroes que possam auxiliar no 

diagn6stico do fenomeno e na elabora9ao e ado9ao de politicas publicas de 

preven9ao de afogamentos. 

3.2 Coleta de dados 

Para o que se pretendeu com este trabalho foram coletados os dados 

relatives a cada um dos 1353 (mil, trezentos e cinquenta e tres) casos de incidente 

com pessoa em meio liquido, registrados em relat6rio da corpora9ao. 

Os dados foram coletados dos RML preenchidos pelos · guarda-vidas, nos 

quais foram registrados os dados das ocorrencias atendidas durante o periodo de 18 

de dezembro de 2008 a 22 de mar9o de 2009. 

A coleta foi feita por meio da analise de cada um dos relat6rios e da forma9ao 

de um banco de dados com os registros mais relevantes para o estudo. 
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3.3 Amostra 

A amostra a analisada foi composta dos 1353 (mil, trezentos e cinquenta e 

tres) registros de incidente com pessoa em meio liquido, os quais foram coletados 

durante o perfodo de 18 de dezembro de 2008 a 22 de maryo de 2009, nas praias 

oceanicas dos municfpios de Pontal do Parana, Matinhos e Guaratuba, no litoral do 

Estado do Parana. 

4 ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

A analise dos resultados foi realizada com base nos RML gerados das 

ocorrencias registradas durante a temporada de verao de 2008/2009. 

Os dados retirados dos relat6rios analisados foram tratados e cruzados entre 

eles e com dados relativos a condic;oes climaticas, fornecidos pelo lnstituto 

Tecnol6gico SIMEPAR7 e de mares, coletados das tabuas de mares, que integram o 

Banco Nacional de Dados Oceanograficos (BNDO), disponibilizadas pela Diretoria 

de Hidrografia e Navegac;ao (DHN), do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), 

com a finalidade de identificar caracteristicas predominantes nos incidentes, de 

maneira a proporcionar a correc;ao de ac;oes e adoc;ao de medidas preventivas que 

visem a mitigac;ao dos incidentes com pessoa em meio liquido, por meio da 

eliminac;ao ou diminuic;ao dos fatores ambientais de risco ou pela mudanc;a dos 

fatores comportamentais e s6cio-demograficos de risco. 

Essas ocorrencias foram registradas durante o perfodo de funcionamento da 

Operac;ao Verao da temporada 2008/2009, quando o fluxo de veranistas as praias 

do Parana recebe urn consideravel incremento, exigindo que o Corpo de Bombeiros 

da PMPR realoque efetivos de todo o Parana para as localidades que compoem o 

foco do estudo, com a finalidade de apoiar as ac;Oes de prevenc;ao e salvamento 

aquatico. 

7 Entidade de direito privado e interesse publico, unidade complementar do Servi~o Social Autonomo 
Parana Tecnologia, vinculado a Secretaria de Ci~ncia, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do 
Parana 
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0 objetivo deste capitulo e, por meio da apresentagao, discussao e am~lise 

das informa9oes extraidas dos relat6rios acima citados, identificar tendencias e 

padroes que auxiliem na compreensao do fenOmeno do incidente com pessoa em 

meio liquido na area de estudo, permitindo a caracteriza9ao das ocorrencias e a 

utilizayao desse conhecimento para a elaboragao de estrategias de enfrentamento e 

preven9ao da ocorrencia de casos de afogamento. 

4.1 0 RELATORIO DE INCIDENTE EM MEIO LfQUIDO 

Ao estudar as opera9oes realizadas pelo Corpo de Bombeiros da PMPR, 

durante o periodo de verao, nas temporadas de 1997/1998 a 2004/2005, Souza 

(2005) percebeu que uma das principais falhas ocorridas nesta atividade era a falta 

de registros adequados dos servi9os prestados pelos Guarda-Vidas durante seu 

turno de servi90. 

Segundo esse mesmo autor, a falta desses registros acabava por jogar 

sombra sobre os fatos acerca da atividade de salvamento aquatico realizada pelos 

guarda-vidas, em especial, sobre a ocorrencia de 6bitos por afogamento. Dizia o 

aut or: 

0 ·que nao ficou muito claro nos relat6rios das operac;Oes verao 
foram onde exatamente ocorreram essas mortes por afogamento nas 
praias do litoral paranaense, pois, como a experiencia tern 
demonstrado, muitos 6bitos ocorridos durante o horario de atividades 
de guarda-vidas aconteceram em locais distantes dos postos de 
guarda-vidas. No entanto, esses dados tiveram a sua analise 
prejudicada, ja que nao se faziam presente nos relat6rios. Sendo 
assim, para efeito de analise de desempenho, foram computadas 
todas as mortes em praia, durante o horario de atendimento dos 
guarda-vidas, como sendo em area de atendimento. 
Esse e urn dos motivos pelo qual urn relat6rio de ocorrencia de 
afogamento deveria ser desenvolvido e adotado para uso dos 
guarda-vidas, em que se poderia especificar melhor o local do fato, a 
distancia que ocorreu do posto de guarda-vidas, a direc;ao, alem de 
poderem ser detalhados dados importantes como o clima no 
momenta do evento, o comportamento da mare, entre outros 
(SOUZA, 2005, p. 65). 

Depois de urn periodo de estudos e adaptaooes, urn formulario apropriado ao 

registro das atividades realizadas pelos guarda-vidas foi elaborado e, na temporada 
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de verao de 2006/2007, foi adotado como parte do processo de coleta de 

informa~oes do servi~o prestado. 

Nessa primeira versao, que tambem foi adotada na temporada seguinte, de 

2007/2008, o formulario era confeccionado em placas de polimero plastico8
, as quais 

recebiam o preenchimento com lapis comum e tinham suas informa~es apagadas 

logo ap6s serem registradas em urn banco de dados baseado na internet. 

Essa versao apresentou duas falhas cruciais; em primeiro Iugar; quando havia 

problemas de comunica~o com a internet, que nao permitisse o registro no banco 

de dados no tempo adequado, haveria a perda das , informa~oes que seriam 

apagadas para que os formularies em PVC pudessem ser reutilizados no turno de 

trabalho a que se destinavam. A segunda falha residia no fato de que esse 

formulario, confeccionado em PVC, nao permitia o arquivamento de c6pia fisica dos 

registros, o que foi considerado urn erro critico para a confiabilidade das informa~oes 

coletadas, as quais nao poderiam ser confrontadas ou recuperadas em caso de 

perda ou extravio da fonte virtual. 

A primeira falha pode ser confirmada pela compara~ao do numero de 

incidentes com pessoa em meio liquido registrados nas d~as temporadas em que o 

formulario em PVC foi utilizado, com os registros nas temporadas imediatamente 

anterior e posterior as citadas. 

Na temporada de verao de 2005/2006 foram registrados 1.582 incidentes com 

pessoa em meio liquido, na temporada seguinte, 2006/2007, ja com o uso do 

formulario em PVC, foram registrados no banco de dados 507 incidentes, no 

entanto, dados do relat6rio final daquela Opera~ao Verao apresentaram 1.135 

registros de incidentes. Na temporada de 2007/2008, ainda com o uso dos 

formularies em PVC, o banco de dados apresenta o registro de 784 incidentes com 

pessoa em meio liquido. Ja na opera~ao seguinte, duraF;~te o verao de 2008/2009, 

com a ado~ao do formulario confeccionado em papel, o nOmero de registros passou 
i 

para 1.389, numeros esses que podem ser confirtnados pelos formularies 

convenientemente revisados e arquivados em local apropriado. 

Esses numeros confirmam que, de alguma forma, informa~es estavam se 

perdendo com o uso da primeira versao do formulario, fazendo com que o problema, 

anteriormente detectado por Souza (2005), continuasse sem solu~o. o que 

8 PVC- Polyvinyl Chloride, ou cloreto de polivinila, em portugu~s. 
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somente veio a ocorrer com a adocrao da segunda versao do formulario, 

confeccionado em papel. Urn modele do Relat6rio de lncidente com Pessoa em 

Meio Uquido, o qual foi denominado RML, pede ser observado no Apendice A deste 

trabalho. 

Per este motive, esse estudo baseou-se apenas nos registros da ultima 

operayao verao, ja que, em virtude das informacroes perdidas, os resultados obtidos 

des relat6rios preenchidos nas temporadas anteriores poderiam levar a erros de 

interpretayao do fenomeno e a conclusoes desfocadas da realidade. 

4.2 FATORES HUMANOS 

Dentre os dados obtidos nos relat6rios de lncidente com Pessoa em Meio 

Uquido, alguns sao relacionados diretamente as vftimas e seu comportamento 

naqueles incidentes. Procurou-se aqui discutir esses fatores, bern como sua 

importancia e prevalencia nos incidentes analisados no presente trabalho. 

4.2.1 lncidentes per sexo e faixa eta ria 

Segundo dados do IPARDES9
, a populacrao do Parana, no ano 2000, era de 

9.563.458, sendo que 4.737.420 eram do sexo masculine e 4.826.038 eram do sexo 

feminine, perfazendo a proporyao de 49,54% e 50,46%, respectivamente, relativas a 

participacrao de ambos os sexes na totalidade da populayao, conforme se pede 

observar no Grafico 1. 

De acordo com pesquisas da SETU10 e de Sachet e Surek (2009, p. 13), 

aproximadamente 90% das pessoas que frequentam as praias do literal do Parana 

sao oriundas do pr6prio estado, o que permite, do ponte de vista do tratamento 

estatfstico, fazer comparacroes entre os grupos etarios e per genera que se 

envolvem em incidentes em meio lfquido com aqueles observados na populacrao do 

estado. 

9 lnstituto Paranaense de Desenvolvimento Economico e Social 
10 Secretaria de Estado do Turismo do Parana 



Popula~ao do Parana - propor~ao por sexo 

GRAFICO 1 - POPULACAO DO PARAN - PROPORCAO POR SEXO 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

~ Masculine Feminino 

G FICO 2- PROPORCAO POR SEXO E FAIXA ETARIA- PARAN 
FONTE - Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 
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Analisando os dados disponibilizados pelo IBGE11
, observa-se um grande 

equilibria entre os grupos populacionais de ambos os sexes, em especial ate a faixa 

11 lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 
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etaria dos 60 a 64 anos de idade, quando, a partir dali, ha prevalencia do grupo do 

sexo feminine, conforme observa-se no Grafico 2. 

Com relac;ao a faixa etaria, e possrvel determinar que cada urn dos grupos, 

ate a faixa etaria de 20 a 24 anos, apresenta participac;ao semelhante, na casa dos 

9o/o do total da populac;ao do estado. A partir da faixa etaria de 25 a 29 anos a 

participac;ao de cada urn dos grupos cai gradativamente, como pode ser observado 

no Grafico 3. 
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Faixa Etaria 

G FICO 3- GRUPOS POPULACIONAIS POR FAIXA ETARIA- PARANA 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

Neste sentido, quando se compara a participac;ao de cada urn dos grupos, 

tanto por idade quanta por sexo, entre a populac;ao do estado e a amostra 

considerada no estudo, e possrvel constatar que, diferentemente da distribuic;ao de 

pessoas por grupos de sexo e faixa etaria determinada pelas pesquisas censitarias, 

independentemente da idade, pessoas do sexo masculine tandem a se envolver em 

urn numero maier de incidentes em meio lfquido do que pessoas do sexo feminine; 

sendo que, em algumas faixas etarias, as mulheres sequer chegam a se envolver 

em ocorrencias desta natureza. 



lncidente em meio llquido por sexo e faixa eta ria 

Fcrninino im MascLilino 

G FICO 4 -INCIDENTES EM MEIO LIQUIDO POR SEXO E FAIXA ETARIA 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

Geral Masculine Feminine 
F aixa eta ria Taxa12 

Abs. %13 Abs. %12 Abs. · %12 

menes de 01 ane 21 1,55 13 0,96 8 0,59 1,6:1 
01 a 04 anes 3 0,22 2 0,15 1 0,07 2;0:1 
05 a 09 anes 154 11,38 97 7,17 57 4,21 1,7:1 
10 a 14 anes 422 31,19 267 19,73 155 11,46 1,7:1 
15 a 19 anos 270 19,96 165 12,20 105 7,76 1,6:1 
20 a 24 anes 153 11,31 105 7,76 48 3,55 2,2:1 
25 a 29 anes 93 ·6,87 50 3,70 43 3,18 1,2:1 
30 a 34 anes 68 5,03 51 3,77 17 1,26 3,0:1 
35 a 39 anes 58 4,29 42 3,10 16 1,18 2,6:1 
40 a 44 anes 54 3,99 43 3,18 11 0,81 3,9:1 
45 a 49 anes 26 1,92 20 1,48 6 0,44 3,3:1 
50 a 54 anes 18 1,33 15 1 '11 3 0,22 5,0:1 
55 a 59 anes 5 0,37 5 0,37 0 0,00 *** 

60 a 64 anes 6 0,44 5 0,37 1 0,07 5,0:1 
65 a 69 anes 2 0,15 2 0,15 0 0,00 *** 

70 anes eu mais 0 0,00 0 0,00 0 0,00 *** 

TOTAL 1353 100,00 882 65,19 471 34,81 1,9:1 

TABELA 3 -INCIDENTES EM MEIO LIQUIDO POR SEXO E FAIXA ETARIA 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

70 . 

12 Taxa de ocorrencia de incidentes envolvendo pessoas do sexo masculine em relac;ao a pessoas do 
sexo feminine. 
13 Todas as informac;oes relativas a"%", nesta tabela, sao relativas ao total dos eventos estudados. 



71 

Os dados extraidos dos relat6rios consultados para desenvolver a presente 

pesquisa mostram que os jovens de 10 aos 14 anos de idade sao responsaveis por 

31,19% de todos os incidentes com pessoa em meio liquido, seguidos pelos adultos 

jovens dos 15 aos 19 anos, que respondem por 19,96% dos cases, conforme se 

pode perceber na Tabela 3. 

Apenas estes dois grupos somam, aproximadamente, 52% de todos os cases 

de incidente em meio liquido. Chama a aten~ao o fato de que esses dois grupos 

etarios, juntos, nao chegam a representar 20% da popula~ao do estado (IPARDES, 

2008). 

Tambem se mostra relevante que os grupos populacionais compostos por 

pessoas de cinco a nove anos e de 20 a 24 anos respondem, respectivamente, por 

11,38% e 11,31% do total dos incidentes. Esses grupos sao responsaveis, tambem 

respectivamente, por 9,67% e 9,11% do total da popula~o (IPARDES, 2008). Dessa 

forma, pode-se observar que estes grupos tambem tern uma participa~o maier no 

numero de incidentes do que a participa~ao de cada urn no total da popula~ao. 

Os demais grupos etarios tern participa~ao, no numero de incidentes em meio 

Hquido, menor do que na forma~o da popula~ao. Esse fato sugere que a aten~o 

dos profissionais que executam a atividade de preven~o e salvamento aquatico nas 

praias oceanicas do Parana deve estar especialmente voltada para pessoas da faixa 

eta ria entre 10 e 19 a nos, sem, obviamente, descuidar dos demais grupos. Para os 

gestores do servi~ e esperado o fomento de campanhas preventivas e educativas 

voltadas para o publico dessas faixas etarias. 

Embora a metodologia utilizada tenha sido urn pouco diferente, no que 

concerne a formata~o das faixas etarias, a pesquisa de Mocellin (2006, p. 71) 

apresentou resultados semelhantes aos aqui apresentados, com rela~ao a idade dos 

envolvidos, tendo aquele pesquisador determinado que, para o literal centro-norte de 

Santa Catarina, os grupos etarios entre 11 e 20 anos sao os que apresentam maier 

participa~ao nas ocorrencias de incidente em meio liquido, na faixa de 42,95%, de 

qualquer maneira abaixo dos 52% que esta faixa etaria represents no total de 

incidentes em meio liquido no literal do Parana. 

Com rela~ao ao sexo, a International Life Saving Federation (2007) afirma que 

pessoas do sexo masculine tern maier probabilidade de se envolver em incidentes 

em meio liquido do que pessoas do sexo feminine, normalmente ligado ao fato de 
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que o primeiro grupo tern comportamento de risco mais acentuado, caracterizado 

por nadar sozinho, consumir alcool antes de entrar na agua ou durante o banho de 

mar, entre outros. 

De acordo com Brewster (2003, p. 1 07), pessoas do sexo masculine, em 

particular os adolescentes, sao m~is ativos fisicamente e, de forma geral, assumem 

situayaes de risco mais frequentemente do que pessoas do sexo feminine. 

Nesse sentido, pode-se observar que, de modo geral, pessoas do sexo 

masculine se envolvem em incidentes em meio liquido em uma relayao de 1,9 para 

cada pessoa do sexo feminine. Em algumas faixas etarias essa relayao pode chegar 

a 5 homens para cada mulher que se envolve em urn incidente. 

Ao se analisar a Tabela 3 e o Grafico 4, chama a atenyao que adolescentes e 

pre-adolescentes, do sexo masculine, de 1 0 a 19 a nos de idade, representam 

31,93% das vitimas de incidente em meio liquido, ou seja, aproximadamente 1/3 (urn 

terc;o) dos envolvidos, o que parece sugerir que esta faixa eta ria, em conjunto com o 

fato de o grupo ser do sexo masculine, exerce grande influencia sobre a 

probabilidade de ocorrencia de urn incidente com pessoa em meio liquido. 

De modo geral, pessoas do sexo masculine sao responsaveis por 65, 19% dos 

incidentes em meio liquido, ja as pessoas do sexo feminine respondem por 34, 81% 

da ocorrencia destes eventos. Mocellin (2006, p. 71 ), em estudo dos incidentes 

ocorridos no literal centro-norte de Santa Catarina, concluiu que os homens foram 

responsaveis por 62% das ocorrencias, ficando as mulheres com 36% e, em 2% dos 

cases, nao houve preenchimento do sexo da vitima nos relat6rios. Estes numeros 

sugerem que pessoas do sexo masculine sao mais imprudentes que pessoas do 

sexo feminine durante o banho de mar ou em outras atividades no meio liquido. 

4.2.2 Qbitos por sexo e faixa etaria 

Quando se analisam os 6bitos por afogamento em meio liquido as diferenc;as 

entre sexo e faixas etarias ficam ainda mais evidentes. Baseado nos dados ja 

apresentados por Souza (2005), conforme se pode observar na Tabela 4, os quais 

foram atualizados com os dados dos relat6rios de incidente com pessoa em meio 

lfquido e dos relat6rios finais das Operac;Oes VerOes dos ultimos quatro anos, 

perfazendo uma serie hist6rica de 12 temporadas de verao, pode-se observar que 
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pessoas do sexo masculino se expoem a situagoes mais criticas, em que os 

resultados apresentam maior potencial lesivo, do que as pessoas do sexo feminino. 

De modo geral, homens se envolvem em situagoes que tem como resultado o 6bito 

8,3 vezes mais frequentemente do que as mulheres. 

0 grupo de pessoas do sexo masculino que foram vitimas de 6bito por 

afogamento representa 89,23% do total dos casas, sendo que em apenas 10,77% 

dos casas houve 6bito por afogamento de mulheres. Na faixa etaria dos 20 aos 24 

anos a taxa de 6bito por afogamento chega a 9,5 homens para cada mulher, 

havendo, inclusive, algumas faixas etarias em que essa comparagao nao e possivel 

ser feita, tendo em vista que as mulheres nao se envolvem em ocorrencias desta 

natureza. 

Faixa etaria 
Geral Masculino Feminino 

Taxa14 

Abs. %15 Abs. %14 Abs. %14 

menos de 01 ano 0 0,00 0 0,00 0 0,00 **** 

01 a 04 anos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 **** 

05 a 09 anos 5 3,85 3 2,31 2 1,54 1,5:1 
10 a 14 anos 11 8,46 9 6,92 2 1,54 4,5:1 
15 a 19 anos 44 33,85 38 29,23 6 4,62 6,3:1 
20 a 24 anos 21 16,15 19 14,62 2 1,54 9,5:1 
25 a 29 anos 12 9,23 12 9,23 0 0,00 **** 

30a 34 anos 8 6,15 8 6,15 0 0,00 **** 

35 a 39 anos 4 3,08 4 3,08 0 0,00 **** 

40 a44 anos 7 5,38 6 4,62 1 0,77 6,0:1 
45 a49anos 3 2,31 2 1,54 1 0,77 2,0:1 
50 a 54 anos 7 5,38 7 5,38 0 0,00 **** 

55 a 59 anos 6 4,62 6 4,62 0 0,00 **** 

60 a64 anos 1 0,77 1 0,77 0 0,00 **** 

65 a 69anos 0 0,00 0 0,00 0 0,00 **** 

70 anos ou mais 1 0,77 1 0,77 0 0,00 **** 

TOTAL 130 100,00 116 89,23 14 10,77 8,3:1 
TABELA 4- OBJTOS POR SEXO E FAIXA ETARIA 
FONTE: Adaptado e atualizado de Souza (2005, p. 71) 

Segundo Szpilman (2005), no Brasil, homens, de modo geral, tem uma 

probabilidade 5 vezes maior de ir a 6bito por afogamento do que as mulheres, 

chegando a picas de 8, 7 vezes na faixa eta ria de 20 a 29 a nos. Observa-se que no 

14 Taxa de ocorrencia de 6bitos por afogamento envolvendo pessoas do sexo masculino em relayao a 
eessoas do sexo feminino. 
5 Todas as informay()es relativas a"%" nesta tabela sao relativas ao total dos eventos estudados. 
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caso concreto das praias oceanicas do Parana, esta taxa chega a 8,3 vezes, 

consideradas todas as faixas etarias, e a 9,5 vezes no pico da faixa etaria dos 20 

aos 24 anos. 

Com rela9ao as faixas etarias, nos incidentes em que ha 6bito como 

resultado, a distribui9ao das ocorrencias difere daquela observada para os 

incidentes considerados em sua totalidade. Neste tipo de evento a predominancia se 

dana faixa etaria dos 15 aos 19 anos, com uma participa9ao de 33,85% do total, e 

dos 20 aos 24 anos, com uma participa9ao de 16, 15o/o do total. Apenas estas duas 

faixas etarias contribuem com 50% do total de 6bitos por afogamento, sendo que 

apenas os homens destas faixas etarias representam 43,85°/o de todas as 

ocorrencias desta natureza. 

40 

35 

30 

2.5 

20 
1.5 

10 
5 
0 

6bito por afogamento - sexo x faixa etaria 

GRAFICO 5 ~ SITOS POR SEXO E FAIXA ET RIA 
FONTE: Adaptado e atualizado de Souza (2005, p. 71) 

mJ Feminino 

rm rvl<:!sculino 

Ao se analisar o Grafico 5 pode-se perceber uma grande diferen9a no numero 

absolute de ocorrencias quando se comparam as varias faixas etarias, alem do sexo 

da pessoa envolvida. Para pessoas do sexo feminine, em determinadas faixas 
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etarias, como de zero aos quatro anos, dos 25 aos 39 anos e dos 50 anos em 

diante, nao ha sequer a ocorrencia de 6bito por afogamento. Mesmo assim, embora 

em quantidades muito menores, o comportamento da curva de ocorrencias por faixa 

etaria e bastante semelhante entre ambos os sexos, com o pico posicionado na faixa 

dos 15 aos 19 anos. 

Chama a aten98o o elevado numero de 6bitos de individuos do sexo 

masculine nas faixas etarias dos 50 aos 54 anos e dos 55 aos 59 anos, em especial 

quando comparados com os numeros de incidentes em meio Hquido no modo geral, 

para as mesmas faixas etarias. No caso dos 6bitos por afogamento estas faixas 

etarias contribuem, respectivamente, com 5,38% e 4,62% dos casos. Ja no caso dos 

incidentes, essas faixas etarias contribuem com, respectivamente, com 1 ,33% e 

0,37% do total de casos. E importante salientar que nao houve casos de 6bito por 

afogamento, nos ultimos dois anos, nestas faixas etarias, bern como nao foi 

possivel, da analise que se fez nos documentos disponrveis, determinar uma 

explica9ao plausivel para o fato. 

4.2.3 Nivel de escolaridade das vitimas 

Em 203 casos, dos 1.353 considerados para este estudo, nao houve o 

registro do nivel de escolaridade da vitima envolvida no incidente. Tal situa98o 

parece estar ligada ao fato de que urn numero consideravel de vitimas, em especial 

os adolecentes, ao serem retirados da agua em situa9ao de resgate, quando nao 

houve a caracteriza98o do processo de afogamento, procuram sair rapidamente da 

presen98 do guarda-vidas, deixando de repassar informa9oes de cunho pessoal. 

Dessa forma, para que a amostra nao apresentasse distor9oes, em virtude 

desse indice de 15% de absten9ao de informa9oes acerca do nivel de escolaridade, 

e que foram considerados apenas os 1.150 relat6rios que continham informa96es 

sobre o t6pico em analise. 

Sendo assim, conforme se pode observar no Grafico 6, 48,43% das vitimas 

de incidente em meio Hquido nao possuem o ensino fundamental complete, 9,74% 

possuem o ensino fundamental complete, 16,43% nao possuem o ensino medio 

complete, 19,57% possuem o ensino medio complete, 1 ,22% estao cursando ou nao 
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completaram o ensino superior e outros 4,61% das vitimas possuem o ensino 

superior completo. 

9,74% 

GRAFICO 6- N VEL DE ESCOLARIDADE DA VITIMA 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

m Fu.ndarnentc:ll incornp. 

FunclarnentJI comp. 

~r; IVlcdio incornpleto 

fl§ Medio completo 

Ill Superior incornp. 

Superior complcto 

E importante observar nestes dados que 94, 17% das viti mas de incidente em 

meio liquido estao inseridos no grupo que possui, no maximo, 11 anos de estudo, no 

entanto, apenas 65o/o da popula9ao esta de fato cursando alguma das series do 

ensino fundamental ou medio. Mais estarrecedor eo fato de que 58% das vitimas 

possui, no maximo, 8 anos de estudo, porem 47% da popula9ao esta inserida neste 

contexto (IBGE, 2008). 

Por outro lado, pode-se observar que apenas uma pequena parcela, 

representada por 5,83o/o das vitimas, esta cursando ou possui o ensino superior 

completo, embora, em torno de 34% da popula9ao esteja, efetivamente, nesta fase 

da vida academics (IBGE, 2008). 

Estes dados parecem confirmar o fato descrito por Michalsen (2006, p. 95), de 

que a avalia9ao e a percep9ao de risco da ocorrencia de um evento indesejado esta 

intimamente ligada a parametres s6cio-culturais de cada individuo, tais como niveis 

educacionais, experiencia, habitat, orienta9ao politica, cren9as e valores. Nesse 
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sentido, Beek e Branche (2006, p. 42) tambem afirmam que afogamentos ocorrem 

com mais frequemcia entre pessoas com menores niveis de renda e escolaridade. 

Dessa forma, fica claro que o nivel de escolaridade exerce uma grande 

influencia na ocorrencia de incidentes com pessoa em meio liquido, tendo em vista 

que, aproximadamente, 43% das vitimas tem 18 anos ou mais, estando, entao, em 

idade compativel com o ensino superior, no entanto, apenas 5,83% dessas vitimas 

tem essa vivencia academica; bem como, e possivel observar o desequilibrio entre o 

grupo de pessoas da faixa etaria dos 10 aos 14 anos de idade, compativel com 

possuir ou estar cursando o ensino fundamental, que perfaz 44,35% das vitimas, e o 

grupo de individuos envolvidos em incidentes em meio liquido que, efetivamente, 

possui ate 8 anos de estudo, que representa 58,17% da popula<;ao estudada. 

4.2.4 Companhia da vitima 

Da mesma maneira que no caso do grau de escolaridade da vitima, a coleta 

de informa<;oes acerca de quem estaria acompanhando a vitima no momenta do 

incidente apresentou uma taxa de absten<;ao deste dado na ordem de 13,97%, o 

que representa 189 casos, dos 1.353 estudados. Sendo assim, para fins de estudo, 

foram considerados os 1164 casos em que houve a coleta da informa<;ao sobre a 

companhia da vitima. 

Conforme se pode observar no Grafico 7, uma parcela expressiva da 

popula<;ao envolvida nos incidentes estava acompanhada de familiares, em tomo de 

49,83%, outros 28,35% estavam acompanhados pelos pais, 17,35% estavam 

acompanhados de amigos, 3,18% estavam sozinhos no momenta do incidente e 

1 ,29% faziam parte de excursoes. 

~ importante salientar que quando a vitima declara estar em companhia dos 

pais, familiares ou amigos, no momenta da coleta de informa<;Oes, significa que, 

mesmo fazendo parte de uma excursao, estao, efetivamente, na companhia de tais 

pessoas. A pessoa que declara estar em excursao e por que se dirigiu ao literal 

como integrante desse grupo, sem, no entanto, ter qualquer vinculo de amizade ou 

parentesco com as pessoas que o compoem. 
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GRAFICO 7- COMPANHIA DA VITIMA NO MOMENTO DO INCIDENTE 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 
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Preocupa o fato de que, em aproximadamente 30o/o dos cases, o envolvido 

em urn incidente em meio liquido estava acompanhado dos pais, os quais deveriam 

zelar pela integridade fisica de seus filhos, orientando-os sobre situa9oes de risco e 

comportamento adequado durante o banho de mar. Chama mais ainda a atenyao o 

fato de que 24,83% dos cases, ou urn em cada quatro incidentes; envolveram 

menores de 18 anos acompanhados dos pais. 

Segundo Klimentopoulou e Petridou (2006, p. 65), ha evidencias que sugerem 

que elevados niveis de educa9ao dos pais levam a altos niveis de consciencia com 

rela9ao a fatores de risco para os filhos e para o desenvolvimento de mecanismos 

compensat6rios apropriados. 

Nesse sentido, urn dos programas de preven9ao sugeridos pela International 

Life Saving Federation (2007, p. 20) e voltado a conscientizar os pais de crian9as e 

pre-adolescentes, focando na responsabilidade desses pais em minimizar e 

restringir os riscos durante atividades em meio liquido, bern como supervisionar 

efetivamente seus filhos quando nas imedia9oes de meio liquido. Para isso e 
utilizada a mensagem "Stay within arm's reach" (Fique ao a lea nee dos bra 9os). 
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4.2.5 Habilidade de natac;ao 

A habilidade de natac;ao se refere ao conhecimento ou facilidade que a 

pessoa que se envolveu em uma ocorrencia de incidente em meio liquido tern em se 

deslocar na agua. 

Como e possivel observar no Grafico 8, tal como ocorre com alguns outros 

quesitos do relat6rio, ha urn grupo bastante consideravel de incidentes em que nao 

houve a apurac;ao ou o registro da habilidade de natac;ao da vitima, perfazendo urn 

total de 22,54% das ocorrencias. 

Do total de vitimas, 48,26% declararam nao saber nadar, 22,91o/o declararam . 

ter conhecimentos basicos de natac;ao, 5,40% dos envolvidos disseram serem 

nadadores regulares e apenas 0,89o/o relatou ser nadador assiduo. 

Habilidade de nata~ao 

li<Nao sa be nadar a Gonhecim basi co Nadador regular H>l Nadador assiduo \ffil. Nao apurado 

22,54°/o 

5,40°/o · 

22,91°/o 

GRAFICO 8- HABILIDADE DE NATACAO DA V TIMA 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

48,26°/o 

A experiencia tern mostrado que os individuos que declaram ter 

conhecimentos basicos de natac;ao nao demonstraram, de fato, ter capacidade de se 
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deslocar com proficiencia no meio liquido, portanto, para fins praticos, considerou-se 

que OS dois grupos sao formados por pessoas que nao possuem habilidade de 

natat;ao suficiente para, em qualquer situa9ao de risco, salvarem a si pr6prias. 

Dessa forma, ao se somar a participat;ao dos dois grupos, ter-se-ia urn total de 

71,18% de vitimas que nao sabiam nadar. 

Se se considerar somente as pessoas que responderam as questoes dos 

guarda-vidas para o preenchimento do relat6rio de incidente em meio liquido a 

situa9ao fica ainda mais grave. Nesse caso, o grupo de pessoas que nao sabem 

nadar e que foram vitimas de urn incidente durante o banho de mar passaria para 

impressionantes 91,89% do total da amostra considerada. 

Esse fato confirma que a melhora ou aumento da habilidade ou capacidade 

de nadar entre a populat;ao de modo geral contribuiria para a diminui9ao dos 

epis6dios de incidente durante o banho de mar (ROGMANS e WILSON, 2006, p. 

84). Nesse mesmo sentido, Ridder (2006, p. 129) relata que, na Holanda, a 

campanha denominada Be water Wise (Seja esparto na agua), entre outras ayees, 

recomenda aos pais que estimulem e procurem desenvolver habilidades de natat;ao 

em seus filhos, bern como ensina-los a como se manter seguros no meio aquatico. 

Esse tipo de iniciativa, levando em considerat;ao os resultados obtidos da 

analise dos relat6rios de incidente em meio liquido, parece bastante adequada e 

pode salvar muitas vidas. 

4.2.6 Tempo de permanencia previsto no balneario 

Da mesma maneira que outras informa9oes obtidas das vitimas e ja 

discutidas aqui, o tempo de permanencia da pessoa que se envolveu em urn 

incidente em meio liquido e bastante importante para que se possa compreender o 

comportamento dos diversos grupos. 0 tempo de permanencia esta relacionado ao 

tempo que a pessoa, sua familia ou grupo do qual fazia parte a vitima, pretendia 

ficar ou efetivamente ficou no litoral do estado. 

Conforme se pode observar no Grafico 9, 36,95% das pessoas que se 

envolveram em urn incidente em meio liquido durante o banho de mar ficaram ou 

pretendiam ficar durante 1 a 2 dias, ja as pessoas que pretendiam ficar ou ficaram 

de 3 a 4 dias nas praias se envolveram em 23,36% dos incidentes durante o banho 
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de mar, em 13,53°/o dos casas de incidentes as vitimas pretendiam permanecer ou 

permaneceram de 5 a 8 dias na regiao de estudo, para aqueles que ficaram mais do 

que 8 dias no literal a participayao nos incidentes ficou na casa de 7,10% dos casas 

e, finalmente, aqueles que declararam ser residentes nos municipios da area 

considerada para o trabalho se envolveram em apenas 3, 1 Oo/o dos incidentes, alem 

disso em 15,960fc, dos casas nao se registrou esta informayao. 

Esses numeros sugerem duas interpretayoes, a primeira relativa a 
experiencia anterior do individuo com o ambiente de risco e a segunda ligada a 
educayao desse individuo, ambas relacionadas com a questao da percepyao de 

risco. 

lnicialmente, percebe-se que a probabilidade de uma pessoa se envolver em 

uma ocorrencia durante o banho de mar e inversamente proporcional ao numero de · 

dias que esta pessoa permaneceu ou pretendia permanecer no literal, aparecendo 

em ultimo Iugar, como o grupo que menos se envolve neste tipo de incidente, os 

residentes na area de estudo. 

Tempo de permanencia no literal 

3.1 0°/o 

Nao apurado De 01 a 02 De 03 a 04 De 05 a 08 > 08 dias Residente 
dias dias dias 

GRAFICO 9- TEMPO DE PERMAN NCIA DA VITIMA NO LITORAL DO PARANA 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 
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Nesse sentido, Michalsen (2006, p. 95) afirma que a percep~o de risco da 

ocorrencia de urn fato indesejado esta ligada a experiencias anteriores que a pessoa 

teve, com relat;ao a urn determinado evento, e a parametros s6cio-culturais, entre 

eles o nivel de escolaridade. Dessa forma, e possivel afirmar que quanto melhor o 

nivel s6cio-economico de urn individuo, por conseguinte seu nivel de escolaridade 

(IBGE, 2008), mais tempo e recursos financeiros essa pessoa dispora para investir 

em lazer, ou seja, podera permanecer mais tempo no local que escolheu para 

descansar. 

Assim, os dados levantados sugerem que quanto mais tempo a pessoa 

permanece em contato com o ambiente de risco, maior sera sua percep~o e 

compreensao deste risco. Por outro lado, .para que se possa permanecer por mais 

tempo em contato com a regiao de estudo, com excet;ao dos residentes, e preciso 

investir urn maior volume de recursos financeiros. Portanto, o tempo de contato com 

o meio onde o risco esta presente, maior para aqueles que residem na regiao e para 

aqueles com maior poder aquisitivo para permanecer por mais dias no ambiente, 

parece ser preponderante e exerce grande influencia sobre a probabilidade da 

ocorrencia de incidentes em meio liquido. 

4.2. 7 Atividade da viti rna no momento do incidente 

Entre os dados coletados das vitimas ap6s as ocorrencias, uma delas e 
relativa a atividade da vitima no momento em que necessitou ser resgatada pela 

at;ao de urn guarda-vidas. 

Ao analisar esses dados, conforme se pode observar no Grafico 10, foi 

possivel concluir que 79,08% das vitimas estavam banhando-se nas aguas das 

praias oceanicas do Parana no momento do incidente, 1 0, 79% estavam praticando 

esportes com prancha, 4,95% estavam nadando, 0,30% estavam utilizando 

caiaques, 0,22% estavam utilizando jet-skys, 0,15% estavam pescando, 0,07% 

estavam utilizando outros tipos de embarcat;ao e para 4,43% dos casos nao houve 

registro da atividade. 

De acordo com aquilo que o senso comum e a experiencia profissional ja 

demonstravam, a esmagadora maioria das pessoas que se envolvem em urn 
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incidente em meio liquido estava banhando-se no momenta da ocorrencia, no 

entanto, das atividades citadas, duas merecem ser discutidas mais detidamente. 

Daqueles que se envolveram em incidentes e estavam praticando esportes 

com prancha, aproximadamente 85% estavam entre a areia e a segunda 

arrebentacao e 96,6% declararam nao saber nadar ou nao tiveram esse dado 

apurado, caracteristicas ligadas mais aqueles que, de fato, nao sao praticantes de 

atividades dessa natureza e que tiveram a oportunidade ·de entrar em contato com 

algum esporte de prancha pela primeira vez, normalmente com o uso de pranchas 

de bodyboard e sem o uso adequado de nadadeiras. Alem disso, neste grupo, dos 

que estavam praticando esporte de prancha, aproximadamente 83% dos envolvidos 

eram do sexo masculine, o que, novamente, comprova o comportamento de risco 

adotado pelos homens. 

Outro grupo que chama a atencao foi aquele que declarou estar praticando 

natacao no memento do incidente, mas, no entanto, apenas 14,95o/o dos integrantes 

deste grupo declararam realmente saber nadar. 

Atividade 

11 Banho Caiaque ~'i1 Enlbarc<:~¢5o ;m· Esp prancha ~ Jet sky • N<-1tac;:ao Pescaria It~ Nao rcgist. 

0,1 5.0/o 

0,30°/o 

G FICO 10- ATIVIDADE DA VITIMA NO MOMENTO DO INCIDENTE 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 
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4.3 FATORES CRONOLOGICOS 

Tao importante quanto reconhecer as caracteristicas dos fatores associados 

diretamente as vitimas que se envolverem em urn incidente em meio liquido durante 

o banho de mar e saber quando isso acontece, procurando identificar padroes nas 

ocorrencias, com vistas a trabalhar preventivamente e se antecipar ao fato. 

Dessa forma, procurou-se identificar, ao analisar os dados referentes a 

pesquisa, qual a distribuioao diaria e horaria dos eventos, considerando os dias da 

semana e faixas horarias, de uma hora, para o periodo compreendido entre oito 

horas da manha e oito horas da noite, quando ha proteoao balnearia por guarda

vidas, e outras tres faixas que abrangeram os demais periodos, divididos em periodo 

noturno, das oito horas da noite a meia-noite, periodo da madrugada, da meia-noite 

as seis horas da manha, e inicio da manha, das seis as oito horas, quando se inicia 

novo ciclo. 

4.3.1 lncidentes por dia da semana 

Analisando-se os dados obtidos dos 1.353 casos de incidente com pessoa em 

meio liquido em praias oceanicas, foco de estudo deste trabalho, identificou-se que 

os sabados e domingos sao responsaveis por, aproximadamente, metade de todas 

as ocorrencias desta natureza, seguidos de Ionge pela sexta-feira e os demais dias 

da semana, conforme se pode observar no Grafico 6. Esse fato parece estar 

intimamente ligado ao maior numero de veranistas nas praias do Parana em dias de 

final de semana. 

Percebeu-se urn pequeno pico durante os dias de semana, concentrados na 

quarta-feira, que pode ser explicado pelo fato de que os dados estudados sao 

referentes a apenas uma temporada de verao, a qual teve os feriados de natal e 

ano-novo concentrados em quartas e quintas-feiras. Com o decorrer do tempo e 

diluioao desses feriados nos demais dias da semana, essa distoroao tende a 

desaparecer, o que, no entanto, s6 podera ser comprovado em alguns anos, tendo 

em vista que nao se dispoe de dados confiaveis com relaoao aos dias da semana 
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Para que se possa ter uma ideia do que isso representa, conforme se pede 

observar no Grafico 12, apenas no dia 31 de dezembro de 2008, uma quarta-feira, 

vespera de a no-novo, houve 1 00 ocorrencias de incidente com pessoa em meio 

Hquido nas praias oceanicas do literal do Parana, a maior concentrac;ao de 

ocorrencias desta natureza em apenas um unico dia em todo o periodo de verao. 

Nenhum sabado; domingo ou feriado, durante todo o periodo considerado, teve um 

volume de ocorrencias maior, sendo que apenas os dias 28 de dezembro de 2008, 

um domingo, com 96 ocorrencias, e o dia 18 de janeiro de 2009, tambem um 

domingo, com 85 ocorrencias, aproximaram-se, em numeros absolutes de 

OCOrrencias, a Vespera do feriado de ano-nOVO. 

6bitos 
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G FICO 13 - SITOS POR AFOGAMENTO POR DIA DA SEMANA DURANTE 
AS TEMPORADAS.DE VERAO DE 1997/1998 A 2008/2009 
FONTE: Adaptado e atualizado de Souza (2005, p. 69) 

Embora, como ja foi citado anteriormente, nao haja dados confiaveis sabre a 

ocorrencia de incidentes per dia da semana, um estudo de Souza (2005, p. 69), 

relative ao numero de 6bitos por afogamento nas praias do Parana, parece confirmar 
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a hip6tese acima, como se pede verificar no Grafico 13, em que e possivel perceber 

claramente o comportamento de distribuiyao das ocorrencias pelos dias da semana, 

considerando um periodo hist6rico mais Iongo, no case do estudo de Souza (2005), 

da temporada de verao de 1997/1998 a 2004/2005, atualizado com dados das 

temporadas de 2005/2006 a 2008/2009, . o que permitiu diluir os fatores que 

poderiam deturpar a amostra. 

4.3.2 lncidentes por faixa horaria 

Com relac;ao ao memento do dia em que os incidentes ocorreram, os dados 

coletados pelos guarda-vidas do CB/PMPR possibilitaram concluir que a faixa 

horaria compreendida entre o meio da manha e o meio-dia e o memento em que se 

tern o maier numero de ocorrencias. 
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G FICO 14- INCIDENTES EM MEIO L QUIDO POR FAIXA HO RIA 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

De acordo com o que se apresenta no Grafico 14, pode-se observar que na 

faixa horaria inicial das atividade de guarda-vidas na area de estudo, das 08 as 09 

horas da manha, tem-se um volume de incidentes que representa apenas 1 ,26% do 
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total de ocorrencias registradas, das 09 as 1 0 horas ha urn a eleva9ao bastante 

consideravel do numero de incidentes, saltando para 6,36% do total. 

No entanto, como e possivel observar no Grafico 14, na faixa horaria das 11 

horas da manha ao meio-dia e o momento quando ocorre o pico de maior 

prevalencia de incidentes com pessoa em meio Hquido, com 16,70%, seguida de 

perto pela faixa horaria das 10 as 11 horas da manha, com 16,48% dos casos. E 
relevante, como informayao com vistas a prevenyao, que nestas duas horas do dia 

se concentram aproximadamente 33% de todos os incidentes. Embora nao existam 

dados concretos disponiveis na literatura, esse dado parece confirmar a percepyao 

de que este horario seria o de maior concentra9ao de publico nas praias do Parana. 

Ap6s esse periodo, ha uma queda brusca, de aproximadamente 50%, no 

numero de ocorrencias na faixa horaria do meio-dia as 13 horas, a qual representa 

8,94% dos incidentes. Essa queda se mantem nas pr6ximas faixas horarias, com 

6,06% das 13 as 14 horas, 6,80% das 14 as 15 horas e 6,50% das 15 as 16 horas. 

Depois deste periodo ha urn novo pico, das 16 as 17 horas, com 10,94%, e 

das 17 as 18 horas, com 10,20% das ocorrencias de em meio Hquido. Essas duas 

faixas horarias representam pouco mais de 21% do volume total dos incidentes. 

Novamente, ap6s o periodo acima, ha comportamento de queda do numero 

de ocorrencias, ficando em 6,95% do total das 18 as 19 horas e em 2,51% das 19 as 

20 horas, momento em que se encerram as atividades de guarda-vidas nas praias 

do Parana. 

Fora do horario em que ha proteyao por guarda-vidas, nao ha registros de 

ocorrencias no periodo da madrugada, entre meia-noite e seis horas da manha, 

entre seis da manha e oito horas, quando ha o inicio das atividades de guarda-vidas, 

houve uma ocorrencia, ou 0,07% do total, e no periodo da noite, entre oito horas da 

noite e meia-noite, houve tres ocorrencias, ou 0,22% do total. 

Com relayao as ocorrencias fora do horario de proteyao balnearia pelo serviyo 

de guarda-vidas dois fatores foram constatados e chamaram a atenyao. A primeira 

constata9ao e positiva e sugere que as atividades preventivas e as orientayaes 

difundidas pelo CB/PMPR, por meio da midia, com rela9ao a nao banhar-se fora do 

horario em que ha serviyo de guarda-vidas tern surtido efeito. Por outro lado, a 

segunda constatayao e terrivel e mostra que dos quatro incidentes ocorridos fora do 

horario de proteyao balnearia dois tiveram como resultado o 6bito, ou seja, 50% das 
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vitimas que se envolveram em um incidente em meio liquido fora do horario em que 

havia um profissional do salvamento aquatico para prestar socorro foi a 6bito por 

afogamento. 
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GRAFICO 15- SITOS POR AFOGAMENTO POR FAIXA HORARIA 
FONTE: Adaptado e atualizado de Souza (2005, p. 67) 
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Com rela9ao aos incidentes ocorridos no periodo de prote9ao balnearia pode

se constatar dois fatos relevantes. 0 primeiro esta ligado aos horarios de maier 

incidencia de ocorrencias e que fica bern caracterizado no Grafico 13, o qual 

demonstra que nos periodos compreendidos entre dez horas da manha e meio~dia e 

quatro e seis horas da tarde ha a concentrayao de 54,32% de todas as ocorrencias. 

Embora, como ja citado anteriormente, nao haja dados concretos e confiaveis, 

parece ficar claro que o maior numero de ocorrencias esta intimamente ligado ao 

maier numero de usuarios banhando-se nos balnearios. 

0 segundo fato esta ligado ao resultado do incidente. Conforme pode ser 

observado nos Graficos 14 e 15, o maior numero de incidentes esta concentrado no 
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horario das dez horas ao meio-dia, no entanto, o maior numero de 6bitos, segundo 

dados atualizados de Souza (2005), ocorre entre quatro e seis horas da tarde. Esse 

fato sugere que no segundo periodo os 6bitos por afogamento tern probabilidade 

30% maior de acontecer, embora a probabilidade de ocorrencia de incidentes em 

meio liquido seja aproximadamente 33% menor do que no primeiro. 

Segundo Fenner eta/ (1999, p. 64), o ritmo circadiano de urn individuo normal 

causa sonolencia e deteriorac;ao da capacidade de vigilancia no periodo da tarde, 

com o aumento da atenyao no inicio da noite e pico maximo durante o periodo da 

manha. Essa constatayao sugere que, com a capacidade de concentrayao e 

atenyao aumentada no periodo da manha, o guarda-vidas, embora esteja lidando 

com urn maior numero de banhistas e incidentes, consegue perceber com 

antecedencia os sinais do processo que pode levar a ocorrencia de urn resgate ou 

afogamento, garantindo maior probabilidade de sucesso na ac;ao de salvamento a 

ser desempenhada por este profissional. Para que se tenha urn ideia, nos dados 

coletados dos 1.353 relat6rios de incidente com pessoa em meio liquido nao ha 

registro de 6bito por afogamento ocorrido no periodo compreendido entre oito horas 

da manha e meio-dia, periodo de pico da atenc;ao do guarda-vidas. Todos os 6bitos 

por afogamento ocorridos no periodo de atividades dos guarda-vidas se deram no 

periodo da tarde. 

Outra constatayao e a de que o servic;o de protec;ao balnearia se mostra 

bastante efetivo, tendo em vista que, historicamente, 28,23% dos 6bitos por 

afogamento ocorrem fora do horario em que ha proteyao por guarda-vidas, no 

entanto, apenas 0,29% das ocorrencias de incidentes com pessoa em meio liquido 

acontecem fora do horario de servic;o de prevenc;ao e salvamento aquatico. 

Os dados considerados para o estudo mostram que, dos seis 6bitos por 

afogamento, dois ocorreram fora de horario de atividades de prevenc;ao e 

salvamento aquatico, tres ocorreram no horario de atividades e urn, embora tenha 

ocorrido durante o horario de servic;o de guarda-vidas, aconteceu em urn pequeno 

alagado existente nas areias do balneario de Barra do Sai, nas proximidades da 

confluencia do Rio Sal como mar. Esses dados sugerem que, estatisticamente, a 

probabilidade de urn incidente ter como resultado o 6bito e 65 vezes maior fora do 

horario de atuayao de guarda-vidas do que no horario de patrulhamento. 
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4.4 FATORES AMBIENTAIS 

Dentre as informa~oes coletadas no Relat6rio de lncidente com Pessoa em 

Meio Uquido encontram-se dados relacionados as condi~oes meteorol6gicas no 

momenta do incidente. Esses dados sao relatives a percep~ao que o guarda-vidas 

registrou no momenta da realiza~o do salvamento da vitima em situa~ao de risco. 

Com a finalidade de melhorar a caracteriza~o das condi~oes meteorol6gicas 

no memento do incidente foi solicitado ao SIMEPAR, o qual forneceu, dados 

relatives a precipita~ao pluviometrica e a temperatura media, ambos medidos pelas 

Esta~oes Meteorol6gicas do SIMEPAR de Guaratuba e de Antonina, relacionados a 

faixas horarias, de uma em uma hora, durante as 24 horas do dia. Esses dados 

foram extraidos das planilhas fornecidas pelo SIMEPAR e utilizados para procurar 

compreender a liga~o entre as condi¢es meteorol6gicas e a ocorrencia de 

incidentes com pessoa em meio liquido. 

0 sistema informatizado utilizado para o armazenamento dos dados coletados 

nos relat6rios referencia, automaticamente, o memento da ocorrencia a fase lunar a 

que ela esta relacionada. A fase lunar influencia diretamente o comportamento das 

mares; dessa maneira, sua compreensao torna-se importante do ponto de vista que 

o comportamento das mares, como sera vista mais adiante, influencia na 

probabilidade de ocorrencia de incidente com pessoa em meio liquido. 

4.4.1 Precipita~ao pluviometrica 

Dais parametres foram utilizados para procurar uma liga~o entre o indice de 

precipita~ao pluviometrica e a ocorrencia de incidentes com pessoa em meio lfquido. 

Para o primeiro deles foi tornado por base a percep~o do guarda-vidas no 

momenta do incidente, quando este preenche o campo "condi~oes climaticas" do 

Relat6rio de lncidente com Pessoa em Meio Uquido. Neste campo, o guarda-vidas 

tern a possibilidade de escolher entre os itens "ensolarado", "nublado" e "chuvoso". 

Para o segundo parametro foi tornado por base OS dados relatives a 

precipita~o pluviometrica das esta~oes meteorol6gicas de Antonina e Guaratuba, 

fornecidos pelo SIMEPAR. 
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Do cruzamento dos dados coletados nos relat6rios de incidente em meio 

Hquido e dos dados fornecidos pelo SIMEPAR se pode concluir$ conforme se 

observa no Grafico 16, que em 75% dos casos o tempo estava ensolarado no 

momento da ocorrencia, ja em 22o/o dos incidentes o tempo se encontrava nublado e 

em apenas 3% dos eventos estava chovendo. 

lncidentes x condicoes de tempo 

Chuvoso 
3% 

G FICO 16 -INCIDENTE EM MEIO L QUIDO x CONDICOES DO TEMPO 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

Estes dados parecem comprovar a tendencia demonstrada por Souza (2005, 

p. 75) de que 6bitos por afogamento ocorrem em momento chuvoso em apenas 1°k 

dos casos. Este fato sugere que a menor presenc;a de publico em mementos 

chuvosos aliada a urn aumento da percepc;ao de risco em virtude das condic;oes . 

climaticas levaria a reduc;ao do numero de incidentes, em especial aqueles de maior 

potencial lesivo as vitimas. Para que se tenha uma ideia, para os dados 

considerados para esta pesquisa, nao houve 6bito por afogamento nas praias 

oceanicas do Parana em periodo chuvoso. Alem disso, nos periodos chuvosos, o 
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grau de afogamento das vltimas limitou-se a cinco afogamentos de grau 1 e tres 

afogamentos de grau 2, de urn total de 39 incidentes em meio llquido. . 

lncidente em meio liquido x Precipitacao pluviometrica -em 
mm 

0,52% 
0,52% 0,30% 

~ o. o 

m 0.1 a 2.0 

jg'J1 2.1 a 4.0 

lliiil 4,1 a 6,0 

~ > 6,0 

G FICO 17 INCIDENTE EM MEIO LIQUIDO x PRECIPITACAO 
PLUVIOMETRICA- EM MM. 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

Como e posslvel observar no Grafico 17, do cruzamento dos dados acerca de 

precipitayao pluviometrica no perlodo de 18 de dezembro de 2008 a. 22 de maryo de 

2009, fornecidos pelo SIMEPAR, e dos dados coletados nos relat6rios elaborados 

pelos guarda-vidas no mesmo perlodo, e aceitavel concluir que em 

aproximadamente . 94,3o/o dos incidentes em meio liquido nao estava · chovendo, que 

em 4,4% dos cases a precipitayao acumulada no perlodo de uma hora, no qual esta 

incluldo o momenta do incidente, e compatlvel com os dados relatives a uma garoa, 

variando de fraca a media intensidade, ja em 1 ,3% dos cases choveu no perlodo de 

uma hera tornado por base para coleta dos dados relatives a precipitayao 

pluviometrica de uma regiao. Porem, em apenas 4 cases, ou 0,3°/o dos eventos, 

pode-se afirmar que estava chovendo torrencialmente no momenta da ocorrencia, 

sendo 3 deles caracterizados como resgates e apenas 1 como afogamento grau 2. 
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Esses dados parecem confirmar a tese de que, em dias de mau tempo, com 

chuvas torrenciais, vente e raios, o servi9o de guarda-vidas poderia ser retraido, 

evitando a exposi9ao do profissional as intemperies, o que poderia levar a 

deteriora9ao de sua saude fisica, mantendo patrulhamento m6vel nos locais de 

maior risco da ocorrencia de urn incidente. No entanto, tal a9ao devers ser precedida 

de campanhas educativas e de conscientiza9ao da popula9ao usuaria dos 

balnearios e de seus·servi9os de prote9ao e seguran9a. 

4.4.2 Temperatura ambiente 

Da mesma forma que as informa9oes relativas a precipita9ao pluviometrica, 

os dados de temperatura ambiente foram fornecidos pelo SIMEPAR e coletados nas 

esta9oes meteorol6gicas de Anton ina e Guaratuba. 

Esses dados sao relatives a temperatura media maxima, medida sempre no 

intervale de uma hora em rela9ao as demais. Assim, para cada faixa horaria de uma 

hora, a esta9ao meteorol6gica atribui a media maxima das temperaturas medidas. 

Dessa forma, a temperatura considerada nao se refere ao exato memento do 

incidente, mas reflete o comportamento climatico do ambiente para o ·intervale de 

uma hora no qual esta inserido o evento. 

~ < 2n:·c 

20. 1 ·:· a 2s·:·c 

t 25,1 ·:· a 30-='c 

iii 30, 1 ;:. a 3s·:·c 

ti!i.U > 35.:,C 

GRAFICO 18- TEMPERATURA MEDIA M IMA x INCIDENTE EM MEIO LIQUIDO 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 
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R < 20c'C 

20, 1':' a 2s·=·c 

:.:·; 25, 1·=· a 3n:·c 

~ 30,1 o a 35c·c 

GRAFICO 19 ~ DISTRIBUIQAO DAS TEMPERATURAS MEDIAS M IMAS NO 
INTERVALO DE TEMPO CONSIDERADO DO ESTUDO 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

Observando o Grafico 18, pode-se perceber uma clara concentra9ao dos 

incidentes nos perfodos de temperaturas medias maximas acima de 25° 

centigrados, refletindo o comportamento medio do banhista de procurar o banho de 

mar como lazer apenas em mementos em que a temperatura do ambiente 

proporcione conforto. Ainda assim, poder-se-ia inferir que a distribui9ao dos 

incidentes nas determinadas faixas de . temperaturas medias maximas apenas 

espelhasse a distribui98o das temperaturas no decorrer do perfodo considerado. 

No entanto, nao e exatamente isso que ocorre. No Grafico 19 e possfvel 

observar a distribui9ao real das temperaturas medias maximas coletadas nas 

esta9oes meteorol6gicas do SIMEPAR, na area de estudo. Foram consideradas 

a pen as as temperaturas registradas dentro do. horario compreendido entre 8 horas 

da manha e 8 horas da noite, tendo em vista tratar-se do horario de atividades dos 

guarda-vidas, a que se destina este trabalho, e por que foi levado em considera98o 

o fato de que apenas quatro incidentes ocorreram fora do horario delimitado, o que 

nao alterou a contextualiza9ao da pesquisa. 

Ao se comparar as informa96es apresentadas no Grafico 18, com as 

informa9oes apresentadas no · Grafico 19, e possfvel afirmar que em torno de 33% do 
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tempo considerado para o estudo a temperatura media maxima do ambiente estava 

abaixo dos 25°C, no entanto, apenas 20% das ocorrencias de incidente com pessoa 

em meio liquido ocorrem nesses periodos. 

Por outro lado, em 67% do tempo a temperatura media maxima estava acima 

dos 25°C, porem, 80% das ocorrencias aconteceram nesses periodos. 

Desta forma, fica claro que, embora exista uma distribuiyao de temperaturas 

medias maximas para o periodo considerado com concentrayao na faixa acima dos 

25°C, numa taxa de 2 para 1, as ocorrencias tendem a se concentrar nos periodos 

de temperaturas acima dos 25°C numa taxa de 4 para 1, demonstrando que em dias 

e horarios de temperaturas mais elevadas a probabilidade de ocorrencia de urn 

incidente com pessoa em meio liquido chega a ser ate 4 vezes maior que em 

periodos de temperaturas mais amenas. 

4.4.3 Fase lunar 

As fases lunares tern intima relayao com as mares nos oceanos, tendo em 

vista que a atrac;ao gravitacional causada pela lua e, em menor medida, pelo sol, 

promove o aumento e a reduc;ao do nivel das aguas dos oceanos (BREWSTER, 

2003, p. 69). 

Dessa forma, o estudo da distribuic;ao dos eventos relacionados a incidentes 

com pessoa em meio liquido, em praias oceanicas, tendem a revelar tendencias 

ligadas a este fenomeno, as quais, em conjunto com outras variaveis, podem 

fundamentar o planejamento e o emprego tatico-operacional dos guarda-vidas. 

Como e de conhecimento geral, as mares sao causadas pela variac;ao das 

forc;as gravitacionais impostas pela lua e pelo sol na Terrae em seus oceanos. Mais 

exatamente, a origem do fenomeno das mares e relacionada com a nao

uniformidade dos campos gravitacionais da lua e do sol que incidem no globo 

terrestre (BUTIKOV, 2009). 

Segundo Butikov (2009), as mares induzidas pela forc;a gravitacional da lua 

sao mais do que duas vezes maior do que as mares induzidas pelo sol. Assim, o 

padrao das forc;as de gerac;ao de mares esta intimamente ligada com a posic;ao da 

lua e do sol em relayao a Terra. De modo geral, de qualquer ponto considerado da 

superficie da Terra, a lua tera uma periodicidade de 24 horas e 50 minutos, 
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consequentemente, a cada 12 horas e 25 minutes teremos uma mare lunar semi

diurna. 

Ainda, de acordo com Butikov (2009), a influencia das forc;as de mare 

induzidas pelo sole das forc;as de mare induzidas pela lua (sendo a forc;a lunar 2,2 

vezes mais forte do que a forc;a solar) causa a variac;ao regular da faixa de mare 

entre a mare viva ou mare de sizigia, quando a amplitude de mare atinge seu 

maximo e que ocorre durante o periodo de lua nova ou lua cheia, quando lua e sol 

estao em conjunc;ao com a Terra, e a mare morta ou mare de quadratura, quando a 

amplitude atinge sua variac;ao minima, a qual ocorre nas fases intermediaries da lua. 

A amplitude das mares de sizigia pode ser ate. 2, 7 vezes maiores do que a amplitude 

das de mares de quadratura. 

~ Cheia 

Ming~ante 

~ Nova 

~ crescente 

GRAFICO 20 - FASES DA LUA E A INTERCORRENCIA DE INCIDENTES COM 
PESSOA EM MEIO L[QUIDO. . . 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

Como se pede constatar no Grafico 20, durante o periodo considerado para o 

estudo, foram registradas 41% das ocorrencias em dias de influencia de lua nova, 

38o/o em dias de influencia de lua minguante, 11 o/o em dias de lua crescenta e 1 Oo/o 

em dias de lua cheia. 
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Nesse fator, em especial, o senso comum existente entre os integrantes do 

servic;:o de prevenyao e salvamento aquatico do CB/PMPR diria que o periodo de 

maior incidencia de ocorrencias no meio liquido se daria em dias de lua cheia, o que 

nao parece ter sido comprovado pelos dados coletados. 

FIGURA 4 - DIRECAO DAS FORCAS DE MAR PARA DIFERENTES POSICOES 
DA LUA EM RELACAO A TERRA. 
FONTE: Adaptado de Butikov (2009). 

A Figura 4 mostra como a combinayao de foryas, entre sol e lua, nas suas 

diferentes posiyoes, pode influenciar no comportamento das mares. Fica claro que, 

em mementos de conjunyao as foryas sao maiores, portanto, resultando em maiores 

amplitudes de mare, por outre lado, nas fases intermediarias, as foryas se 

neutralizam, proporcionando variayoes bastante pequenas nas amplitudes da mare. 

Embora varios autores simplifiquem a teoria a respeito do problema das 

mares (BUTIKOV, 2009), varies outros fatores, como periodos em que a lua esta 

mais proxima da Terra, o que ocorre a cada seis meses e meio, ou quando a Terra 

esta mais proxima do sol, fato que ocorre no dia tres de janeiro de cada ano, 

conjugados com ventos marinhos, baixa pressao atmosferica e tempestades, podem 

alterar drasticamente o comportamento das mares (SAWICKI, 2005). 

Analisando-se as tabuas de mares relativas aos periodos de lua nova e lua 

cheia, dentro do periodo considerado para o estudo, percebe-se que a amplitude 
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das mares e maior nestes dias. Dessa forma, com maiores amplitudes, esses 

periodos tendem a apresentar maiores fluxos de agua, durante as mares de vazante 

ou de enchente, o que ocasiona a potencializa~ao das correntes de retorno, as quais 

se formam durante o movimento de subida e descida das aguas do mar; sugerindo, 

assim, uma probabilidade maior da ocorrencia de incidentes com pessoa em meio 

liquido. 

No entanto, ao se analisar os dados coletados nos relat6rios de incidente com 

pessoa em meio liquido e na literatura pertinente nao foi possrvel concluir, com rigor 

cientifico, o motivo pelo qual ha uma grande concentra~ao de incidentes, quase 

80%, nos periodos de lua minguante e lua nova. E recomendavel que novos 

estudos, com series hist6ricas mais longas a serem consideradas, sejam realizados, 

com vistas a compreensao global desse fenomeno. 

4.4.4 Comportamento da mare 

lntimamente ligada com a questao da influencia dos corpos celestes, as 

mares sao o movimento de subida e descida do nivel das aguas dos oceanos, 

causadas pela atra~o gravitacional do sol e da lua, como se viu anteriormente. 0 

conhecimento das mares, bern como dos horarios em que estas ocorrerao durante o 

dia, e essencial para a efetividade da atividade de preven~ao e salvamento aquatico 

(BREWSTER, 2003, p. 69). 

Segundo Brewster (2003, p. 69), um dos principais riscos das mares e a 

caracteristica de potencializar ou minimizar os efeitos das correntes de retorno, 

dependendo de uma grande variedade de fatores. Essa propriedade das mares 

deve ser levada em conta no planejamento das atividades diarias de um guarda

vidas. 

Normalmente, ha duas mares altas e duas mares baixas em um dia normal. 

Etas influenciam a a~o das ondas, das correntes, o trafego de embarca~aes e 

muitos outros elementos do cotidiano de uma localidade costeira. Essa 

movimenta~ao das mares, durante a subida ou a descida, e fator de risco para a 

ocorrencia de incidente com pessoa em meio liquido, pois, dependendo da 

velocidade com que a agua flui, havera uma maior ou menor probabilidade de que 
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urn banhista incauto seja carregado pelas aguas em suas correntes e se envolva em 

urn incidente em meio liquido que podera redundar em afogamento. 

Va za i1te 
35,62% 

Enchente 
48,85% 

Baixamar 

N5oc o caso 

NAiNI 

G FICO 21 - COMPORTAMENTO DA MARE NO MOMENTO DO INCIDENTE 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

Em todo incidente com pessoa em meio liquido e coletada a informa9ao 

relativa ao comportamento da mare no momenta daquele incidente. Os dados 

registrados, em conjunto com as informa9cSes existentes nas tabuas de mares, 

permitiram concluir, como se pode observar no Grafico 21 , que em 48,85% dos 

casos, ou quase a metade deles, a mare estava em movimento de enchente no 

momenta da ocorrencia, em 35,62% dos eventos a mare estava vazando, em 9,16% 

a mare estava parada em seu ponto mais baixo, tambem conhecido por baixamar, e 

em 5,62% dos incidentes a mare estava parada em seu ponto mais alto, tambem 

conhecido por preamar. Houve 9 casos, ou 0,67% do total, em que nao houve 

informayao registrada ou essa nao foi apurada. 

Do is fatores levam a· maier concentra9ao de incidentes nas mares de vazante 

e de enchente, em compara9ao com os mementos de preamar e baixamar. 0 



101 

primeiro deles esta ligado ao fato de que os periodos em que as mares param de se 

movimentar, tambem conhecido como estofo da mare, tern urn periodo de dura98o 

muito menor do que os mementos em que estao em movimento. 0 segundo ponto 

esta ligado ao fato de que, entre outros fatores, o movimento das mares parece ser 

urn grande causador de incidentes, tendo em vista a sua capacidade de 

potencializar enormemente as correntes de retorno. 

Dentre os movimentos de mare, conforme se pode observar no Grafico 21, o 

de enchente foi o que concentrou o maior numero de registros. Esse fator parece 

estar ligado as caracteristicas do ambiente costeiro das praias oceanicas do Parana, 

em que se tern, entre a primeira e a segunda arrebenta98o16
, urn grande valao17

. 

Essa caracteristica permite ao banhista, durante os periodos de baixamar, dirigir-se 

ao banco de areia localizado entre o valao e a segunda arrebentac;ao. Quando a 

mare entra no processo de enchente eo nivel da agua sobe na regiao do banco de 

areia os banhistas tendem a voltar para a praia, passando pelo valao que a separa 

do banco de areia. Nesse memento, o nivel das aguas no interior do valao estara 

mais alto do que no periodo da baixamar e, em muitos casos, nao permitira que os 

banhistas retornem em seguranc;a a praia sem se envolver em urn incidente e 

necessitarem ser resgatados por urn guarda-vidas. 

Para procurar compreender em que memento do movimento das mares se 

davam, com mais frequencia, os incidentes, desenvolveu-se uma metodologia que 

permitisse estimar a altura media na qual as ocorrencias estavam acontecendo. 

Para isso, foi tomada por base a tabua de mares do Canal da Galheta, que 

influencia o literal do Parana. Os dados constantes dessa tabua apresentaram 

consistencia ao serem comparados aos dados registrados pelos guarda-vidas no 

memento do incidente. 

Como na tabua de mares constam os horarios e alturas de baixamar e 

preamar, a cada memento do dia do periodo de estudo, consequentemente, por 

meio desses dados, foi possivel apurar a amplitude de cada mare e, dessa forma, 

com a aplica98o de urn modelo matematico, estimar a altura aproximada em que se 

encontrava o nivel das aguas do mar no instante da ocorrencia. 

16 Local onde as ondas tendem a quebrar ao se aproximar da praia, de urn banco de areia ou de uma 
1cpe de pedra. 
1 Canal mais profunda que tende a acompanhar paralelamente o desenho da praia. 
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Foram elaborados modelos matematicos para os dois periodos, o de mare de 

enchente, o qual ficou representado pela f6rmula (1 ), 

~X t 1 8= -h t 2 
3 

(1) 

e o de mare de vazante, o qual ficou representado pela f6rmula (2). 

(2) 

Para estas f6rmulas foram considerados e como sendo o nivel estimado do 

mar no momento do incidente, L1 e a amplitude da mare, caraderizada pela diferenoa 

de altura entre a preamar e a baixamar, t1 e a diferenoa de tempo entre a hora da 

ocorrencia e a hora da preamar, em minutos, t2 e a diferenya entre a hora da 

ocorrencia e a hora da baixamar, em minutos, t3 e o tempo total de mare de vazante, 

em minutos, t4 e o tempo total de mare de enchente, em minutos, ht e a altura, na 

tabua de mares, para a baixamar, e h2 e a altura, na tabua de mares, para a 

preamar. 

Todas as alturas e horas dos momentos de baixamar e preamar considerados 

para a aplicaoao das f6rmulas sao relativas ao ciclo de subida ou descida da mare 

em que estara inserida a ocorrencia de incidente em meio liquido que se esta 

analisando. 

Como e possivel observer no Grafico 22, embora os niveis de preamar e 

baixamar atinjam, respedivamente, valores superiores a 2 metros e inferiores a zero, 

considerando a baixamar media para as mares de sizigia, nao ha registros de 

incidentes em meio liquido em nfveis inferiores a 0,1 m e superiores a 1 ,4m no 

periodo considerado de estudo. 

E interessante observar que o maior volume de incidentes, em torno de 48,5% 

do total, ocorre no nivel intermediario da altura das mares, em torno de 0,6 e 0,8 

metro, tendo o seu pico de incidencia em 0,7m, com, aproximadamente, 18% do 

total. Esse fato parece estar ligado a urn pico da velocidade do fluxo das aguas 
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oceanicas durante o ciclo de enchente e vazante das mares, fato este que explicaria 

a maior probabilidade de arrastamento de pessoas para aguas mais profundas ou 

para valoes, de onde nao conseguiriam sair sem auxilio de profissionais da 

preven9ao e salvamento aquatico, gerando um incidente com pessoa em meio 

liquido. 

15,53°/o 

0,1 0,2 0,.3 0.4 0,5 0,6 0, 7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,.3 1,4 

G FICO 22 - ALTURA ESTIMADA DO NIVEL DO MAR NO MOMENTO DO 
INCIDENTE, EM METRO. 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

4.4.5 lncidente por municipio e balneario 

A distribuiyaO geografica dos incidentes e de extrema importancia para 0 

planejamento da distribui9ao do efetivo de guarda-vidas e da conceritrac;ao de ac;oes 

preventivas para as comunidades mais propensas a serem assoladas pelo 

fenomeno do incidente com pessoa em meio liquido. 

Por meio da observac;ao do Grafico 23, percebe-se que no municipio de 

Pontal do Parana ocorreram 47,01% de todas as ocorrencias de incidente em meio 

liquido, quase a metade de todos os eventos, restando 29,79% das ocorrencias para 
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o municipio de Matinhos, 22,32°/o para o municipio de Guaratuba e 0,89% para 

Paranagua, tendo side considerados os postos de guarda-vidas existentes na llha do 

Mel por tratar-se de praias oceanicas e a administra~ao da ilha ser de 

responsabilidade do municipio citado. 

0,89°/o 

47,01°/o 

t¥~ Pontal PR 

.m Matinhos 

r.~ G ua ratu ba 

.~ Paranagua 

G FICO 23 - DISTRIBUICAO DOS INCIDENTES EM MEIO LIQUIDO PELOS 
MUNIC(PIOS COM PRAIAS OCEANICAS NO PARANA. 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

Alguns fatores devem ser levados em considera~ao para a analise deste 

resultado. Em primeiro Iugar, embora o municipio de Pontal do Parana seja aquele 

que possui a maier faixa de literal entre os quatro estudados, num total de 23 

quilometros; apenas este fator nao explica a concentra~ao de quase metade das 

ocorrencias, ja que Guaratuba possui 14 quilometros de faixa litoranea balneavel e 

Matinhos outros 18 quilometros~ 

Esses dados parecem demonstrar que a maier concentra~ao de postos por 

faixa balneavel nos municipios de Matinhos e Guaratuba, com uma media de urn 

posto a cada 529 metros e urn posto a cada 482, respectivamente, contra urn posto 

a cada 696 metros de Pontal do Parana, tenderia a melhorar a atividade de 

preven~ao e, portanto, reduzir o numero de interven~oes para resgatar banhistas em 

situa~ao de risco. 



105 

Essa constatac;ao parece ser confirmada quando se observa que no balneario 

de lpanema, com aproximadamente dois quilometros de faixa de praias, existem 

quatro postos de guarda-vidas e a concentrac;ao de 14, 19% das ocorrencias de todo 

o literal, conforme apresentado no Grafico 24. Para o balneario de Caioba, com 

aproximadamente 1,5 quilometros de praia e os mesmos quatro postos de guarda

vidas, ha uma concentrac;ao de 1 0, 79% das ocorrencias. Ja para a praia Central de 

Guaratuba, com aproximadamente 2,3 quilometros de faixa balneavel, ha oito postos 

de guarda-vidas e uma taxa, menor ainda, de 1 0°/o das ocorrencias. 

Dessa forma, os dados sugerem que, para balnearios com concentrac;oes 

semelhantes de banhistas, quanta menor a area a ser patrulhada por um posto de 

guarda-vidas, melhor sera a efetividade da prevenc;ao e men or sera o · numero de 

incidentes a serem atendidos. 

llll lpanema . 
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G FICO 24- DISTRIBUIQAO DOS INCIOENTES POR BALNE RIO 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 
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Por fim, e nao menos importante, e a constatac;ao de que em apenas cinco 

balnearios, os quais representam, aproximadamente, . 15% da orla balneavel, 

ocorrem mais de 50°/o de todos os incidentes com pessoa em meio liquido e estao 
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concentrados 23 dos 105 postos de guarda-vidas do literal do estado,algo em torno 

de 22% do totaL 

4.4.6 Localiza~ao do incidente em rela~ao ao mar 

A localiza~ao do incidente em meio liquido, em rela~ao ao mar, se refere a 

informa~ao do Iugar onde se encontrava a vitima no momenta da ocorrencia, tendo 

por base a linha que divide a terra firme da agua e outros pontos caracteristicos de 

uma praia oceanica. 

Alagado 

Outre 

Encontro rio/mar 

Baia 

Mar aber1o 

20,25°/o 

1 a e 2a arrebenta<;ao · -52.25°/o 

Areia/1 a arrebenta<;ao 

G FICO 25 - LOCALIZACAO DA V TIMA EM RELACAO AO MAR NO MOMENTO 
DO INCIDENTE 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

Essa informa~ao, acerca da localiza~ao do acidente, e de vital importancia 

para que se possa compreender qual o foco da aten~ao do guarda-vidas em rela~o 

ao seu ambiente de trabalho e tambem quanta ao tempo de resposta adequado as 

ocorrencias analisadas e caracteristicas da area de estudo. 
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Da analise das informa~oes disponiveis, foi possivel afirmar que 52,25% dos 

incidentes em meio llquido ocorrem entre a primeira e a segunda arrebenta98o, 

22,47% entre a areia da praia e a primeira arrebenta98o, 20,25% ap6s a segunda 

arrebenta~ao, 1 ,33% em mar aberto e 3,69% acontecem em outros locais, como em 

encontros de rio com o mar, areas alagadas e baias. 

Vale ressaltar que aproximadamente 75% dos incidentes acontecem antes da 

segunda arrebenta98o, o que sugere que os guarda-vidas tern dado resposta 

adequada as situa~oes de risco, percebendo-as e efetuando os resgates em areas 

pr6ximas a seguran~a da praia. Alem disso, esse fator aponta para o fato de que o 

guarda-vidas devera ter seu treinamento voltado para a explosao muscular e para a 

resposta rapida, sendo desejavel, ainda assim, alguma endurance para o momenta 

do reboque da vitima ate a seguran~a da terra firma. 

4.4. 7 Distancia do posto 

Para fins de estudo e compreensao da distribui~ao espacial e geografica das 

ocorrencias de incidente com pessoa em meio liquido foi adotada, no Relat6rio de 

lncidente em Meio Uquido, a coleta da informa98o da distancia do posto de guarda

vidas ao local do incidente, sendo considerada, para tal coleta, uma linha imaginaria, 

paralela a praia, partindo do posto ate 0 local da ocorrencia. 

De modo geral, como se pode observar no Grafico 26, 23,65% das 

ocorrencias acontecem dentro de uma faixa de 0 a 20 metros do posto de guarda

vidas, 21,95% ocorrem de 21 a 40 metros do posto, 17,59% entre 41 e 60 metros, 

8,65% entre 61 e 80 metros, 10,94% entre 81 e 100 metros, 9,46% entre 101 e 200 

metros, 2,88% entre 201 e 300 metros, 1,77% entre 301 e 400 metros, 0,89% entre 

401 e 600 metros, 0,07% entre 601 e 800 metros e 0,74% acima de 800 metros de 

distancia dos postos de guarda-vidas. Houve ainda urn total de 1 ,40% das 

ocorrencias em que nao foi registrada a distancia em rela98o ao posto de GV. 

Esses dados sugerem que, atualmente, ha uma boa distribui98o dos postos 

na orla litoranea do estado, tendo em vista que nos primeiros 100 metros, 

considerados tanto para a direita quanta para a esquerda do PGV (Posto de Guarda

Vidas), ocorreram 82,78% dos incidentes, ao passo que, nos 100 metros seguintes, 

ocorreram apenas 9,46% dos incidentes e, dai em diante, ha urn acumulado de 
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apenas 6,36% dos incidentes, demonstrando que a cobertura dos postos de guarda

vidas tern sido adequada. 

Outra constata9ao importante e que, associada as conclusoes da analise dos 

dados relatives a localiza9ao do incidente em rela9ao ao mar, pode-se afirmar que o 

guarda-vidas deve ser preparado para dar respostas rapidas e de curta distancia, ja 

que 82,78% dos incidentes ocorrem a uma distancia de ate 1 00 metros de distancia 

do PGV e 75% acontecem ate a segunda arrebenta9ao, desta forma, a 

ocorrencia padrao exigira do guarda-vidas nao mais do que 1 00 metros de corrida e 

nao mais do que 50 metros de nata9ao. 

G FICO 26- DISTANCIA ENTRE 0 POSTO DE GV E 0 LOCAL DO INCIDENTE 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

Essa analise tambem sugere que o padrao adotado para faixa de prote9ao 

per guarda-vidas, de 50 a 125 metros para cada lado do PGV (CORPO DE 

BOMBEIROS, 2009), esta plenamente adequado a realidade da atividade. 
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4.5 CAUSA PROVAVEL 

No caso da ocorrencia de um incidente em meio liquido e importante o 

guarda-vidas procurar identificar a possivel ou possiveis causas principais que 

levaram ao fato. A identificac;ao das causas tende a contribuir para a melhoria d~s 

ac;oes preventivas e de conscientizac;ao da populac;ao usuaria dos balnearios 

oceanicos do litoral do estado. 

GRAFICO 27- PROV VEL CAUSA DO INCIDENTE 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 
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Ao se analisar as provaveis causas das ocorrencias, detectadas pelos 

guarda-vidas, concluiu-se que em quase 80% dos casas as correntes marinhas 

locais foram responsaveis pelos incidentes com pessoa em meio liquido. Essas 

correntes sao, em sua maioria, formadas pelas correntes de retorno, alem das 

correntes meteorol6gicas, as quais sao ocasionadas por ventos ou tempestades. 

As correntes marinhas locais ocasionam, nestes incidentes, o arrastamento 

das vitimas para locais de maior profundidade, onde a vitima nao consegue se 
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manter na superficie e de onde nao consegue sair, em virtude da for9a daquelas 

correntes. 

Some-se a esses numeros urn volume de 6,58% dos casos em que as vitimas 

superestimaram sua capacidade ou habilidade de nata~o. ocasionando, 

normalmente, o arrastamento dessas pessoas para areas mais profundas ou 

impedindo-as de retornar a praia pela a9ao de correntes de retorno. 

Esses dados coincidem com as conclusoes da United States Lifesaving 

Association (USLA) de que mais de 80% dos resgates em praia sao ocasionados por 

correntes, em especial as de retorno, em praias com arrebenta~o (BREWSTER, 

2003, p. 63). 

Alem disso, essas conclusoes confirmam o que o senso comum vigente entre 

os profissionais da preven9ao e salvamento aquatico ja tinha como certo, de que o 

maior risco para ocorrencia dos incidentes em meio Hquido estavam nas "puxadas", 

termo utilizado pelos guarda-vidas para se referir as correntes de retorno. Nesse 

sentido, essa constata~o reafirma a necessidade da preven~o dos incidentes por 

meio do uso de placas indicativas de area de risco e do uso de bandeiras para 

indicar ao banhista as condi96es de mar. 

Urn fator negativo detectado na pesquisa foi que, usualmente, os guarda

vidas registraram apenas uma causa provavel de cada urn dos incidentes, o que 

parece haver mascarado o uso do alcool como fator de risco para ocorrencia do 

incidente com pessoa em meio Hquido, visto que, pelos resultados apurados, em 

apenas 2,57% dos casos o uso de tal substancia foi apontada como sendo uma das 

causas da ocorrencia. Dessa forma, e importante que novos estudos sejam 

desenvolvidos abordando esse assunto, especificamente, com vistas a confirmar ou 

chegar a nova conclusao sobre o resultado apresentado. 

4.6 PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

Obviamente o que se espera de urn servi9o de guarda-vidas e a execu~o de 

atividades e a96es preventivas que resultem na mitiga9ao dos incidentes com 

pessoas em meio Hquido, em especial aqueles que tern como resultado o 6bito. No 

entanto, o desejavel nem sempre e o possivel ou o real; dessa forma, quando 
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aquelas ac;oes preventivas, por algum motive, falham, o resultado e o incidente com 

pessoa em meio liquido, em seus variados graus. 

Sendo assim, na ocorrencia do incidente os guarda-vidas necessitam tomar 

algumas providencias e adotar determinados procedimentos para efetuar . o 

salvamento da pessoa em situayao de risco. 

No preenchimento dos registros das ocorrencias, os guarda-vidas tern a 

possibilidade de indicar todos os procedimentos que foram adotados, nao se 

restringindo a apenas urn ou ao principal deles. 

l!!Salvamento em equipe (+ 02 GV) 

m~ Salvamento em dupla 

11:11 Salvamento sozinho 

ll'll Orienta<;:ao da v ftima/familiares 

lfJ Entreguea responsavel/outro orgao 

1l11 Exarne pr·irnario 

llll Busca aquatica cle superffcie 

1.l! Salvamento com jet-sky 

lfa Nao houve interven<;:ao 

l.'ll Encaminhamento para AA 

t\\f, Salvamento embarcado 

~tl! Buscaaquatica submersa 

Encarninhamento ate o hospital 

"Res pi ra9ao arti fi ci ai/R CP 

Desobstruc;ao VVP.A 

"'· Salvamento com aer-onave 

1 

G FICO 28 - PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELOS GUARDA-VIDAS EM 
RESPOSTAAOS INCIDENTES EM MEIO LIQUIDO 
FONTE: Autor com base nos dados da pesquisa, 2009 

Dessa forma, como se pode observar no Grafico 28, o principal procedimento 

adotado pelos guarda-vidas e ·a realizac;ao do salvamento em dupla, o que ocorre 

em 70,29% dos cases, o salvamento realizado por apenas urn guarda-vidas 

acontece em 21,88o/o das ocorrencias. Em 19,66o/o dos casos o guarda-vidas 

registrou que efetuou algum tipo de orientac;ao a vltima ou aos familiares dessa. Em 

apenas 3,92% dos cases houve a necessidade da intervenc;ao de mais do que dois 

guarda-vidas, sendo o salvamento realizado em equipe. 
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Em 7,54% dos casos os guarda-vidas relataram ter realizado o exame 

primario da vitima, de acordo com os protocolos do Basic Life Suport (BLS), adotado 

pelo Corpo de Bombeiros do Parana, para o tratamento de vitimas de trauma. Em 

3,25% dos casos a vitima foi entregue a outre 6rgao ou a uma pessoa responsavel, 

bern como em 3,18% dos eventos foi utilizada a motoaquatica como apoio a ayao de 

salvamento executada por guarda-vidas ou em aooes de salvamento com a moto 

aquatica isolada. 

Chama a atenyao o fato de que apenas 1 ,26% das viti mas foram 

encaminhadas a ambulancia e 0,67% delas foram encaminhadas ao hospital. Esse 

dado contrasta com a informayao de que 3,03% das vitimas foram avaliadas como 

tendo sido vitimas de afogamento grau 2 ou acima, as quais necessitariam 

encaminhamento para centro hospitalar, conforme preveem os protocolos de 

tratamento do afogado de grau 2 a grau 6 (GRAVE, SIMCOCK e SZPILMAN, 2006, 

p. 427). 

Essa constatayao leva a duas conclusoes, a primeira, a de que nao estaria 

sendo dado o tratamento adequado a vitima de afogamento e a segunda, que 

contrasta com a primeira, que os guarda-vidas nao estariam identificando 

adequadamente o grau de afogamento das vitimas e, portanto, nao dispensando o 

tratamento adequado as vitimas de afogamentos mais complexes. 
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5 CONSIDERAC0ES FINAlS 

0 objetivo deste estudo foi analisar criteriosamente 1353 casos de incidente 

com pessoa em meio lfquido que tiveram suas informayaes coletadas no periodo de 

18 de dezembro de 2008 a 08 de marc;o de 2009 nas praias oceanicas do litoral do 

Estado do Parana, em particular nos Municipios de Pontal do Parana, Matinhos e 

Guaratuba, e, a partir desta analise, definir as principais caracteristicas dos 

incidentes com pessoa em meio liquido, determinar quais os fatores que influenciam 

na ocorrencia dos incidentes com pessoa em meio liquido, definir a carga de 

influencia desses fatores na ocorrencia do fenomeno em estudo e comparar os 

fatores de risco indicados na literatura existente com os dados concretes das 

incidencias. 

Para poder formar a fundamentac;ao te6rica que seria a base da construc;ao 

do conhecimento relative ao problema do estudo, foram abordados aspectos 

referentes ao servic;o de prevenc;ao e salvamento aquatico do Parana, suas 

caracteristicas, peculiaridades e embasamento legal. 

Na sequencia, foram citados os aspectos relatives a questao do controle de 

qualidade de servic;os e como os seus conceitos e principios podem ser utilizados 

para dar direc;ao a questao da coleta de dados para a avaliac;ao de resultados. 

Depois foram analisadas as questOes ligadas ao problema do afogamento no 

mundo, a epidemiologia desse fenomeno e os metodos de classificac;ao de 

afogamentos utilizados atualmente em todo mundo e com os quais se pretende 

melhorar a coleta e tabulac;Ao de dados, com vistas ao melhor entendimento dos 

fatores envolvidos com a ocorrencia de afogamentos. 

Por ultimo, foram pesquisadas as questOes da importancia da prevenc;ao, da 

avaliac;ao e percepc;ao de risco e das campanhas preventivas em comunidades 

vulneraveis, com a finalidade de mitigar os casos de afogamento. 

A partir dai, foram analisados todos os dados coletados nos 1.353 Relat6rios 

de lncidente com Pessoa em Meio Liquido na busca de respostas para a 

caracterizac;ao do fenomeno do afogamento nas praias oceanicas do Parana. 
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lnicialmente, foi possivel definir que a coleta de dados, por meio do uso de 

relat6rios especificos, e essencial para a compreensao do fenomeno do afogamento, 

como o seria em qualquer area do conhecimento humano. 

Foram definidos tres grupos de fatores que podem influenciar a ocorrencia 

dos incidentes em meio liquido. Cada urn destes fatores foram subdivididos em 

componentes que possuem, cada qual, sua parcels de participac;So nos eventos. 

Tambem foram analisados os registros relacionados as provaveis causas 

detectadas pelo guarda-vidas e os procedimentos que estes adotaram para a 

resoluc;So do incidente. 

Para urn melhor entendimento e compreensao os grupos foram didaticamente 

divididos em fatores humanos, fatores cronol6gicos e fatores ambientais. 

Os fatores humanos englobaram os dados relatives a incidencia do fenomeno 

por sexo e faixa etaria, o grau de escolaridade das vitimas, sua habilidade de 

natac;ao, o tempo de permanencia previsto para o balneario e a atividade que a 

vitima desenvolvia no memento do incidente. 

Os fatores cronol6gicos tiveram como foco principal a analise e discussao dos 

dados relatives aos dias da semana e aos horarios em que as ocorrencias foram 

registradas. 

Ja os fatores ambientais levaram em conta os dados relatives a precipitac;ao 

pluviometrica, a temperatura ambiente, a fase lunar, o comportamento da mare, a 

distribuic;So geografica por municipio e balneario, a localizac;ao do evento em relac;So 

ao mar e a distancia do incidente com relac;ao ao PGV. 

Com relac;So aos fatores humanos, o primeiro componente diz respeito a 

incidencia do fenomeno por sexo e faixa etaria; os resultados demonstraram uma 

concentrac;ao de mais de 64% dos incidentes em grupos do sexo masculine, em 

especial na faixa etaria de 10 a 14 anos, que contribuiram com mais de 19% das 

ocorrencias, seguido pelo grupo composto por individuos do sexo masculine da faixa 

etaria dos 15 aos 19 anos e que corresponderam a pouco mais de 12% dos 

incidentes. 

Observando apenas a incidencia por faixa etaria, individuos entre 10 e 14 

anos contribuem com mais de 31% das ocorrencias e aqueles entre 15 e 19 anos 

com, aproximadamente, 20% dos incidentes. Portanto, apenas essas duas faixas 

etarias, que representam algo em torno de 19% da populac;ao, contribuem com mais 
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de 50% das ocorrencias, demonstrando que deve haver urn cuidado especial com a 

elaborac;ao de programas de prevencao voltados para individuos jovens entre 10 e 

19 anos de idade, visando a diminuic;ao dos acidentes ao banhar-se em praias 

ocesnicas no Parana. Tambem causa preocupac;ao o numero de incidentes 

ocorridos com criancas entre 5 e 9 anos de idade e que representaram mais de 11% 

do total, acima da participacao desta faixa etaria na populac;ao estudada e por se 

tratar de individuos com pouca ou nenhuma capacidade de reconhecer e lidar com 

situacoes de risco de afogamento. 

Por outro lado, ao se analisar apenas os incidentes que tiveram como 

resultado o 6bito por afogamento, baseado em estudos atualizados de Souza 

(2005), pode-se perceber uma diferenca na participacao das faixas etarias no 

numero de incidentes, alem de uma potencializac;ao da participacao do sexo 

masculino nos eventos. Para esses casos, o sexo masculino contribui com mais de 

89% dos casos e as faixas etarias dos 15 aos 19 anos e dos 20 aos 24 anos 

contribuem com, respectivamente, 33,85% e 16,15% das ocorrencias, perfazendo 

exatamente 50% do total. Essas faixas etarias representam, segundo dados do 

IBGE (2000), menos de 19% da populac;ao. 

Ao se analisar o nivel de escolaridade das vitimas ficou claro que quanto 

menor o tempo de estudo maior e a probabilidade de envolvimento em incidentes 

dessa natureza, tendo em vista que 34% da populacao paranaense esta cursando 

ou ja concluiu algum curso de nivel superior, no entanto, apenas 5,6% dos 

individuos que se envolvem nessas ocorrencias estao inseridos neste grupo. Por 

outro lado, mais de 92% dos envolvidos possuem ate 11 anos de estudo, ou seja, 

esta cursando ou concluiu o ensino fundamental e nao continuou os estudos, porem 

apenas 65% da populacao, de modo geral, encontram-se nesta situac;ao. 

Com relacao a quem acompanhava a vitima no momento do incidente, 

chamou a atenc;ao o fato de que em mais de 78% dos casos a vitima estava 

acompanhada de pais ou familiares e que em mais de 24% desses eventos a vitima 

era menor de 18 anos de idade e estava acompanhada pelos pais, revelando falta 

de conhecimento dos pais quanto as medidas de seguranya a serem tomadas para 

evitar os incidentes com filhos puberes e pre-puberes. 

No tocante a habilidade de natac;Ao foi possivel perceber que OS dados 

coletados apontaram para a necessidade do aprendizado da natac;ao, tendo em 
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vista que 48,26% dos individuos que se envolveram em incidentes em meio lfquido 

declararam nao saber nadar e outros 22,91% declararam ter conhecimentos 

basicos, o que significa, do ponto de vista pratico, nao possuir habilidade de nata~o 

suficiente para, efetivamente, nadar no mar. Dessa forma, ao somarmos a 

participa~ao dos dois grupos, teriamos urn total de 71,18% de viti mas que nao 

sabiam nadar. Se forem consideradas somente as pessoas que responderam as 

questoes dos guarda-vidas para o preenchimento do relat6rio o numero de pessoas 

que nao possuia habilidade de nata~ao passa para, impressionantes, 91,89% do 

total da amostra considerada. 

Esse dado parece confirmar o fato de que a melhora ou aumento da 

habilidade ou capacidade de nadar, entre a popula~ao de modo geral, contribuiria 

para a diminui~o dos epis6dios de incidente durante o banho de mar (ROGMANS e 

WILSON, 2006, p. 84). 

Quanta ao tempo de permanencia previsto para o balneario chamou a 

aten~o o fato de que aproximadamente 37% dos individuos envolvidos em urn 

incidente em meio Hquido declararam que ficaria entre urn e dois dias no literal e que 

em torno de 90% das vftimas ficariam menos do que oito dias nas praias. Por outro 

lado, residentes se envolveram em cerca de apenas 3% das ocorrencias, alem de 

outros 7% de ocorrencias que envolveram pessoas que ficariam mais do que oito 

dias no literal. Esse fato sugere que a experiencia com o meio ambiente litoraneo e 

melhores nfveis s6cio-culturais, os quais refletem na melhora da percep~o de risco 

associado ao banho de mar, sao fatores preponderantes para a mitiga~ao do 

fenomeno. 

0 ultimo dos componentes dos fatores humanos se refere a atividade que 0 

indivfduo exercia no momenta do incidente. Nesse quesito, observou-se que pouco 

mais de 79% dos casos ocorreram com pessoas que estavam aproveitando o mar 

para banhar-se. Em quase 11% dos casos a atividade estava ligada a algum tipo de 

esporte com prancha. Nesse sentido, causa preocupa~o a pratica de esportes de 

prancha por pessoas sem habilidade e conhecimento para tal, incidindo, em grande 

parte dos casos, em uso inadequado do material, como, por exemplo, o uso de 

pranchas de bodyboard sem a utiliza~ao de nadadeiras, as quais sao essenciais 

para o deslocamento com o equipamento. 
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Normalmente, nesses casos, ao perceber que nao consegue retornar a praia, 

o individuo tende a soltar o material flutuante, por entender que ele e que esta 

impedindo-o de progredir. Neste momenta e que o incidente entra em seu estagio 

mais agudo, muitas vezes levando este individuo ao processo de afogamento. 

Com relagao aos fatores cronol6gicos, dois componentes foram considerados. 

0 primeiro deles se referiu aos dias da semana e, como ja era previsivel pela 

observagao empirica, o domingo e o dia da semana em que mais ocorrem incidentes 

com pessoa em meio liquido, acumulando mais de 28% dos casos, seguido pelo 

sabado, que representa pouco mais de 20% das ocorrencias. 

Ja no caso especifico de 6bitos por afogamento, a distribuigao segue o 

mesmo padrao, porem, com urn acumulo ainda maior aos domingos, com mais de 

33% dos casos, permanecendo sabado em segundo Iugar com os mesmos 20% 

observados para os incidentes de modo geral. 

Com relagao aos horarios em que ocorrem os fatos, observou-se que entre 10 

horas e meio-dia concentraram-se mais de 33% de todos os eventos registrados, 

seguido pela faixa horaria das 16 as 18 horas que acumulou em torno de 21% das 

ocorrencias. 

Por outro lado, quando se avaliaram apenas os 6bitos por afogamento, o 

horario compreendido entre 16 e 18 horas representou quase 15% dos incidentes, 

sendo o horario com maior incidencia deste tipo de evento, ficando o horario das 10 

horas ao meio-dia como acumulo de 10,77% das ocorrencias. 

Segundo Fenner eta/ (1999, p. 64), o ritmo circadiano de urn individuo normal 

causa sonolencia e deterioragao da capacidade de vigilancia no periodo da tarde, 

com o aumento da atengao no inicio da noite e pico maximo durante o periodo da 

manha. Essa constatagao sugere que, com a capacidade de concentragao e 

atengao aumentada no periodo da manha, o guarda-vidas, embora esteja lidando 

com urn maior numero de banhistas e incidentes, consegue perceber com 

antecedencia os sinais do processo que pode levar a ocorrencia de urn resgate ou 

afogamento, garantindo maior probabilidade de sucesso na agao de salvamento a 

ser desempenhada por este profissional. 

Com relagao aos fatores ambientais, o primeiro componente analisado foi a 

precipitagao pluviometrica. Para esta analise foram cruzadas informagoes coletadas 

dos relat6rios de incidente em meio liquido e dados meteorol6gicos fornecidos pelo 
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SIMEPAR. Por meio deste cruzamento de informaooes foi possivel concluir que em 

94,31% dos ca~os nao houve registro de precipitaoao pluviometrica para o periodo 

de uma hora no qual estava inserida a ocorrencia. Por outro lado, em apenas 1 ,32% 

dos casos houve registro de precipitayao pluviometrica, no periodo de uma hora no 

qual estavam inseridos os incidentes, em volume suficiente para caracterizar a 

ocorrencia de chuvas fortes ou torrenciais. Para os outros 4,36% dos eventos as 

caracteristicas apontaram para a ocorrencia de garoa ou chuva fraca. 

Essas. informaooes coincidem com os registros constantes dos relat6rios que 

apontavam para uma prevalencia de 75% das ocorrencias em periodos ensolarados, 

22% das ocorrencias em periodos nublados e, apenas, 3% das ocorrencias em 

momentos chuvosos. 

Quanto a temperatura ambiente no momento do incidente, a metodologia 

utilizada para caracteriza-la foi semelhante, por meio do uso de dados fornecidos 

pelas estaooes meteorol6gicas do SIMEPAR, as quais registram as temperaturas 

medias maximas do dia a intervalos de uma hora. 

Observou-se uma clara concentraoao dos incidentes nos periodos de 

temperaturas medias maximas acima de 25° centrgrados, refletindo o 

comportamento medio do banhista de procurar o banho de mar como lazer, 

preferencialmente, em momentos em que a temperatura do ambiente proporcione 

conforto. 

Dessa forma, pela analise dos resultados, parece ter ficado claro que, embora 

exista uma distribuiyao de temperaturas medias maximas para 0 perfodo 

considerado com concentraoao na faixa acima dos 25°C, numa taxa de 2 para 1, as 

ocorrencias tendem a se concentrar nos perfodos de temperaturas acima dos 25°C 

numa taxa de 4 para 1, demonstrando que em dias e horarios de temperaturas mais 

elevadas e com condiooes de mar semelhantes, a probabilidade de ocorrencia de 

urn incidente com pessoa em meio Hquido chega a ser ate 4 vezes maior que em 

periodos de temperaturas mais amenas. 

Outros dois componentes importantes para o fator ambiental sao a fase lunar 

e comportamento da mare, sendo que o primeiro exerce grande influencia sobre o 

segundo. 

Com relaoao a fase lunar nao foi possfvel concluir, com rigor cientffico, o 

motivo pelo qual ha uma grande concentraoao de incidentes, quase 80%, nos 
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perfodos de lua minguante e lua nova. E recomendavel que novos estudos, com 

series hist6ricas mais longas a serem consideradas, sejam realizados, com vistas a 
melhor compreensao desse fenomeno. 

Ja com relayao ao movimento das mares foi possivel determinar que em 

48,85% dos casos, ou quase a metade deles, a mare estava em movimento de 

enchente no momenta da ocorrencia, em 35,62% dos eventos a mare estava 

vazando, em 9,16% a mare estava parada em seu ponto mais baixo, tambem 

conhecido por baixamar, e em 5,62% dos incidentes a mare estava parada em seu 

ponto mais alto, tambem conhecido por preamar. 

Urn dado que chamou a atenyao foi o de que em torno de 48,5% do total dos 

incidentes ocorre no nivel intermediario da altura das mares, em torno de 0,6 e 0,8 

metro, tendo o maior acumulo de incidencia em 0, 7m, com, aproximadamente, 18% 

do total. Esse fato parece estar ligado a urn pico da velocidade do fluxo das aguas 

oceanicas durante o ciclo de enchente e vazante das mares, o que facilitaria o 

carregamento dos banhistas para locais mais profundos, de onde conseguiriam sair 

apenas com o auxilio de urn guarda-vidas. 

Para os componentes geograficos dos fatores ambientais foi possivel definir 

que o municipio, dentre aqueles que compoem a area de estudo, com maior numero 

de casos de incidente em meio lfquido e o de Pontal do Parana, com pouco mais de 

47% dos eventos, Matinhos representou em torno de 29% e Guaratuba perto de 

22% dos casos. Chamou atenyao tambem o fato de que cinco balnearios 

acumularam mais de 50% dos casos de. incidente com pessoa em meio liquido, 

sendo eles lpanema, em Pontal do Parana, com 14,19% dos casos, Caioba, em 

Matinhos, com 10,79%, Praia Central, em Guaratuba, com 10,05%, Shangri-La, em 

Pontal do Parana, com 7,98%, e Praia de Leste, em Pontal do Parana, com 7,91% 

dos eventos. 

No que se refere a localizac;ao em que a vitima estava, em relayao ao mar, no 

momenta do incidente, aproximadamente 75% deles estavam entre a areia e a 

segunda arrebentayao e em torno de 20% estavam ap6s a segunda arrebentayao. 

Neste mesmo sentido, com relayao a distancia do posto de guarda-vidas, 

mais de 82% das vitimas estavam a ate 100 metros do PGV. Esses dois fatos 

sugerem que o treinamento dos guarda-vidas deve ter o foco voltado a velocidade 

de resposta e a resistencia anaer6bia. 
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0 estudo tambem revelou que em mais de 86% dos casos a provavel causa 

do incidente esta ligada a ayao das correntes marinhas locais, em especial as 

correntes de retorno, dado esse que parece confirmar estudos anteriores da United 

States Lifesaving Association que apontaram as correntes de retorno como 

responsaveis por 80% dos incidentes com pessoa em meio lfquido (BREWSTER, 

2006, p. 63). 

0 principal procedimento adotado pelos guarda-vidas foi a realizayao do 

salvamento em dupla, o que ocorreu em 70,29% dos casos, o salvamento realizado 

por apenas um guarda-vidas aconteceu em 21,88% das ocorrencias. Em 19,66% 

dos casos o guarda-vidas registrou que efetuou algum tipo de orientayao a vitima ou 

aos familiares dessa. 

Em 7,54% dos casos os guarda-vidas relataram ter realizado o exame 

primario da vitima, de acordo com os protocolos do Basic Life Suport (BLS), adotado 

pelo Corpo de Bombeiros do Parana, para o tratamento de vitimas de trauma. 

Chamou a atenyao o fato de que apenas 1,26% das vitimas foram 

encaminhadas a ambulancia e 0,67% delas foram encaminhadas ao hospital. Esse 

dado contrasta com a informayao de que 3,03% das vitimas foram avaliadas como 

tendo sido vitimas de afogamento grau 2 ou acima, as quais necessitariam 

encaminhamento para centro hospitalar, conforme preveem os protocolos de 

tratamento do afogado de grau 2 a grau 6 (GRAVE, SIMCOCK e SZPILMAN, 2006, 

p. 427). 

Essa constatayao sugere que nao tem sido seguidos os protocolos de 

identificayao do grau do afogado e do tratamento a ser dado em cada um dos casos. 

Considerando a importancia da compreensao do fenomeno do incidente com 

pessoa em meio lfquido, algumas sugestOes sao imprescindiveis de serem feitas. 

A primeira delas se refere a necessidade da disseminayao do uso do RML em 

todo o Estado do Parana, tanto para a resposta as ocorrencias como para as 

atividades preventivas, com vistas a coleta mais ampla de dados, a qual possibilitara 

a compreensao global do fenOmeno do afogamento no Parana e, 

consequentemente, o melhor planejamento e emprego das atividades de prevenyao 

e salvamento aquatico. 

A segunda sugestao seria a de capacitar, recapacitar e atualizar os guarda

vidas e socorristas do Corpo de Bombeiros nos protocolos de identificayao do grau 
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de afogamento das vitimas e do tratamento a ser dispensado as vitimas, segundo os 

protocolos do algoritmo do afogamento (GRAVE, SIMCOCK e SZPILMAN, 2006, p. 

427). 

A terceira sugestao seria elaborar e desenvolver programas de prevenyao de 

afogamento com foco nos grupos de risco identificados na pesquisa, em especial as 

crianyas entre cinco e quatorze anos de idade e os adolescentes entre quinze e 

dezenove anos, com enfase naqueles do sexo masculino, os quais se envolvem em 

urn grande numero de incidentes em meio Hquido. Alem disso, estes programas 

deverao ser focados na conscientizayao de pais e responsaveis com relayao aos 

cuidados e procedimentos a serem adotados para que se evitem tais incidentes com 

os menores sob sua responsabilidade. 

E a quarta, e ultima sugestao e a recomendayao para o desenvolvimento de 

estudos voltados a compreensao do fenomeno do afogamento e a definiyao das 

caracteristicas do incidente com pessoa em meio Hquido em todas as regioes do 

estado do Parana. 
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RELATORIO DE INCIDENTE COM 
PESSOA EM MEIO LiQUIDO 

Oa20m 
020a40m 
040a60m 
Osoasom 
Osoa 100m 
0100a200m 
0200a300m 

0300a400m 
0400a600m 
Dsooasoom 
0 acima de 800m 

0 Atropelado pi embarca~ao 
0 Caiu em buracolsem chao 
Oclinico 

0Homicidio 
Dsuicidio 

Na a rei a ate a 1° arrebentaQao 
0 Entre 1 o e 2° arrebenta~ao 
0 Ap6s 2° arrebenta~ao 
DMaraberto 
Dsara 
0 Trapiche I Deck 
0 Encontro do rio com mar 
D Correnteza do rio 
0 Remanso do rio I Lagoa 
0Represa 

DA~ude 
0 Piscina 0 Outre 

Provavel Causa: 

D tn9estao de alcool 
0 Lesao Cervical 
0 Levado pela correnteza 
DMergulho 

Obi to 

Banana boat 
Dsanho 
D Caiaquelcanoa e similar 
0 Embarca~ao (lancha, inflavel, barco) 
D Esportes de prancha 
0Jet-ski 
DNata~ao 
D Pescaria na areia 
Ooutro 

bJ Queda de embarca~ao 
0 Superestimou habilidade da nata~ao 
0 Uso de material flutuante 
0 Outre nao classificado 

Procedimentos do Guarda-Vidas 

D Salvamento sozinho D Exame primario D Entregue ao responsavel/ outre 6rgao 
D Salvamento em dupla ou mais 0 Desobstru~ao de WAA D Encaminhado pi AA 
GGW. 0RCP D Encaminhado ate hospital 
D Salvamento cl Jet-ski D Tratamento do ferido D Orienta~ao da vitima/ familia res 
0 Salvamento embarcado D Busca aquatica de superficie D Nao houve interven~ao 
D Salvamento cl aeronave D Busca submersa 

Dias na Praia/Balneario Companhia .. Pratica de Nata~ao 

l::]o1 a02dias bJ Acompanhado pelos pais '===J Nadador assiduo (nada muito bem) 
Ooaa04dias D Acompanhado por familiares D Nadador regular (nada de vez em 
Oo5a08dias D Acompanhado por amigos ondo) 

0 Mais que 08 dias D Excursao escolar Conhecimentos basicos 

DResidente D Excursao (diversas) D Nao sabe nadar 

D Nao apurado Dsozinho D Nao apurado 

D Nao apurado 
Nivel de Escolaridade: 

D 1° Grau incomplete D 1° Grau complete D 2° Grau incomplete U 2° Grau complete D 3° Grau 
· Observa~oes 1-0utras hiforma~oes: 




