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8.13. PRIMEIROS SOCORROS E SOBREVIVÊNCIA AQUAVIÁRIA 

 

PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Primeiros Socorros e Sobrevivência Aquaviária 

Curso: Técnico em Náutica 

Série/Período: 2º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a.) Teóricas: 30 h.a. Práticas: 10 h.a. 

Docente Responsável: Dione Marques Figueiredo Guedes e Ariana Silva Guimarães 

 

EMENTA 

 
Princípios básicos dos primeiros socorros. A importância do socorrista. Omissão de socorro. 
Estruturas e funções do corpo. Posição do acidentado. Manobras de Reanimação 
Cardiopulmonar. Hemorragia. Estados de choque. Queimaduras. Acidentes por choque 
elétrico. Resgate e transporte da vítima. Luxações, Entorses e Fraturas. Afogamento. Técnicas 
de imobilização. Princípios de sobrevivência no mar. Situações de emergência no mar. 
Procedimentos para abandono do navio. Embarcações de sobrevivência. Equipamentos de 
salva-vidas individuais. Práticas com equipamentos salva-vidas. Sobrevivência no mar. 
Equipamento rádio comunicação de emergência. Helicóptero de socorro. 
 

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 
· Conhecer procedimentos e técnicas básicas de primeiros socorros e de salvamento em 

embarcações de forma a minimizar possíveis danos decorrentes de acidentes no meio 
aquaviário. 

 
Específicos 

 
· Identificar técnicas de primeiros socorros e de prevenção à saúde no meio marítimo; 
· Analisar a cena do acidente como parâmetro para a própria segurança; 
· Conhecer as estruturas básicas de funcionamento do corpo; 
· Descrever a sequência de medidas imediatas a serem tomadas em situação de 

emergência; 
· Descrever as posições adequadas para o acidentado; 
· Demonstrar a manobra de RCP (Reanimação Cardiopulmonar) básica; 
· Identificar os tipos de choque e os cuidados apropriados; 
· Identificar os tipos de queimaduras e os procedimentos básicos para cada tipo; 
· Citar os cuidados necessários em caso de choque elétrico; 
· Demonstrar os procedimentos para o transporte seguro de um acidentado; 
· Demonstrar o uso do KED; 
· Identificar formas alternativas de imobilização e transporte a partir de elementos, 

instrumentos e objetos disponíveis no meio; 
· Diferenciar entorse, luxação e fratura; 
· Identificar situações de afogamento e medidas de auxílio utilizadas; 
· Demonstrar técnicas de imobilização de membros fraturados; 
· Conhecer os princípios e técnicas de sobrevivência no mar; 



79 

 

· Reconhecer as situações de emergência no mar; 
· Conhecer os procedimentos para abandono do navio; 
· Identificar as embarcações de sobrevivência;  
· Identificar os equipamentos salva-vidas individuais; 
· Utilizar os equipamentos salva-vidas; 
· Utilizar equipamento rádio comunicação de emergência; 
· Identificar os procedimentos adequados diante de um helicóptero de emergência. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I - PRINCÍPIOS GERAIS DOS PRIMEIROS SOCORROS 
· Técnicas de Primeiros Socorros – Omissão de Socorro – Iatrogenia – Local do acidente – 

Segurança do socorrista – Medidas adotadas em situação de emergência. 
 
· Estrutura e Funções do Corpo 

Sinais vitais de um acidentado – Divisão do corpo humano - Funções dos diversos sistemas 
do corpo humano. 

 
· Posição do Acidentado 

Posição anatômica – Posições adequadas para a vítima – Posição de recuperação – Posição 
de Ressuscitação. Posição do acidentado inconsciente – Análise primária – Sinais de 
inconsciência. 

 
· Manobra de Reanimação Cardiopulmonar 

Parada cardiorrespiratória – Sinais e sintomas de uma parada cardiorrespiratória – 
Desobstrução de vias aéreas – Esquema de reanimação. 
Hemorragia 

 
UNIDADE II -  SITUAÇÕES COMUNS E PROCEDIMENTOS ADEQUADOS NO MEIO 
AQUAVIÁRIO. 
· Estados de choque 

Sinais e sintomas antes e durante o choque – Tipos de choque – Cuidados apropriados. 
 
· Resgate e Transporte da Vítima 

Transporte seguro – Transporte em maca – Transporte em cadeira – Transporte adaptado – 
Uso do KED. 

 
· Luxações, Entorses e Fraturas 

Diferenças entre luxação, entorses e fraturas – Tipos de fraturas – Imobilização. 
Afogamento 
Reconhecimento de situações de afogamento e atitudes adequadas para intervenção. 
 

 
UNIDADE III - PRINCÍPIOS DE SOBREVIVÊNCIA NO MAR 
· Treinamento e princípios de sobrevivência no mar - Embarcação de sobrevivência e de 

salvamento - Lançamento de flutuadores - Lançamento em queda livre - Roupa de imersão - 
Equipamentos infláveis - Equipamento de proteção térmica - Emprego do manual de 
treinamento SOLAS - Símbolos de segurança da IMO usados a bordo dos navios. 

 
· Situações de emergência 

Situações que podem provocar o naufrágio do navio – Prevenção em situações de 
emergência – Providências em caso de naufrágio de navio - Conhecimento da tabela-mestra, 
do significado dos sinais de emergência, da localização dos equipamentos de salvatagem, 
das rotas de fuga e equipamentos, das emergências envolvendo naufrágio do navio e dos 
meios providenciados para sobreviver no navio e na embarcação de sobrevivência - 
Equipamentos extras que devem ser levados de bordo para a embarcação de sobrevivência - 
Dificuldades que podem ocorrer durante a operação de abandono do navio. 
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· Procedimentos para abandono do navio  
Regras de segurança - Chance de sobrevivência a bordo - Preparação para abandonar o 
navio - Pânico a bordo - Deveres da tripulação com relação aos passageiros - Ordem de 
abandono do navio - Recursos essenciais para a sobrevivência após o abandono do navio. 

 

· Embarcações de sobrevivência  
Embarcações abertas, semiabertas e fechadas - Capacidade das embarcações de 
sobrevivência nos navios de passageiros e de carga - Embarcações de sobrevivência 
lançadas ao mar - Segurança pessoal durante o lançamento na água das embarcações de 
sobrevivência - Como embarcar - Balsas salva-vidas. 

 

UNIDADE IV - EQUIPAMENTOS DE SALVA-VIDAS INDIVIDUAIS  
 

· Balsas salva-vidas - Equipamentos adicionais - Coletes salva-vidas - Roupa de imersão (Anti-
Exposition-Suit-AES) - Protetores térmicos. 

 
· Práticas com equipamentos salva-vidas  

Lançamento correto e funcionalidade de uma bóia salva-vidas - Sinais de fumaça 
autoativáveis  - Uso de  um colete salva-vidas inflável e não inflável - Teste do apito existente 
no colete salva-vidas - Uso de uma roupa de imersão – Uso de roupa de proteção térmica. 

 
· Sobrevivência no mar  

Perigos, após abandonar o navio – Proteção contra insolação, vento, chuva, mar – Efeitos do 
enjôo - Racionamento de água doce e dos alimentos – Desidratação - Sobrevivência em 
águas infestadas de tubarões - Utilização correta da âncora flutuante - Meios para facilitar a 
localização por outras pessoas. 

 
· Equipamento rádio comunicação de emergência  

Sinais de alarme de perigo - Antena do SART – Aparelhos de comunicação - Transponder 
radar (SART) - Radiobaliza indicadora de posição de emergência (EPIRB)  

 

· Helicóptero de socorro  
Sinalização - Comunicação com o helicóptero - Içamento de pessoas - Resgate de náufragos 
– Auxílio da tripulação no resgate - Instruções no momento do resgate. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
· Aulas expositivas e dialogadas; 
· Leitura e discussão de textos teóricos; 
· Estudos dirigidos; 
· Fichamentos, resumos e resenhas de pequenos textos em sala; 
· Aulas práticas. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
A avaliação será de forma contínua levando-se em consideração a assiduidade do aluno nos 
trabalhos propostos em sala de aula e nos exercícios escritos e provas de verificação da 
aprendizagem. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS 

· Quadro branco e caneta de quadro;  
· Textos, apostilas e material fotocopiado para distribuição entre os alunos;  
· Televisão;  
· Microcomputador/notebook;  
· Data show; 
· Transporte para eventuais visitas técnicas; 
· Manequim de reanimação cardiopulmonar; 
· KED; 
· Ataduras; 
· Sala ambiente de salvatagem e instalações em piscinas; 
· Equipamentos salva-vidas e de Primeiros Socorros. 
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