
Como fazer um Plano de Emergência

Provavelmente, uma grande fonte de confusão durante um curso de mergulhador de 

resgate é a criação de um plano de assistência de emergência ou um plano de emergência. 

Os alunos não sabem ao certo quanto ou quão pouco irão incluir de informações e se o 

plano é para o time ou individual visto que algumas especificações seriam ou necessitam ser 

individual e nem sempre têm certeza de que fizeram direito. 

Um plano de ação assistencial não deve ser um exercício difícil, aqui mesmo no site 

temos vários modelos de fichas e planos, mas, importante, qual local se destina esse plano e 

para qual grupo se destina. 

Existem alguns componentes principais que devem ser incluídos junto com alguns itens 

opcionais. E devemos encontrar um bom senso para essas informações e quero esclarecer 

exatamente o que é necessário para construir um bom plano. 

O objetivo de um plano de assistência é simples: no caso de uma emergência, um plano 

de assistência de emergência deve ajudar um espectador desinformado ou, alguém do time, a 

entrar em contato com os serviços de emergência e levá-los ao local do acidente. Sobretudo, 

imediatamente, o plano deve indicar o que é necessário ser feito e relevante para o ocorrido. 

De fato, colocar muita informação apenas atrasará as coisas durante uma situação de 

emergência, uma vez que provavelmente os ânimos e emocional do grupo provavelmente 

estarão alterados. 

Em geral, não precisa haver muitos detalhes em um plano de emergência, no entanto, 

os cursos geralmente exigem planos para um local de mergulho específico, mas também, 

dependendo da missão, atividade ou operação e quantos dias, alguns itens em específico 

podem ser adicionados, esta é provavelmente uma fonte adicional de incerteza de quem está 

confeccionando o plano. Em caso de dúvida, pergunte ao seu instrutor quão específico tudo 

deve ser, além disso, consulte seu manual de mergulho para obter informações que ele possa 

oferecer.  

Mas o que exatamente colocamos nele? É isso que todo mundo quer saber. Depois de 

considerar o objetivo, podemos fazer algumas perguntas para descobrir o que deve estar neste 

pequeno documento indescritível. 



 

Se uma emergência de mergulho estivesse ocorrendo ao seu redor, que informações 

você precisaria? Claramente, precisamos de algum tipo de informação de contato para os 

serviços de emergência locais. Em particular, queremos contatos relacionados ao mergulho. 

Se o local de mergulho tiver uma linha direta de emergência dedicada a emergências de 

mergulho autônomo, inclua esse número e também os números gerais de emergência, e tenha 

à mão o telefone de emergência da DAN. 

Essas informações sobre comunicações, telefones do bombeiro, do SAMU, frequência 

de rádio, contatos da marinha, guarda costeira e outros são o núcleo do seu plano de 

assistência de emergência. Há, no entanto, muito mais que você pode incluir para garantir a 

integridade absoluta. Que outras informações podem ser úteis durante uma emergência? 

Às vezes pode ser mais rápido transportar um mergulhador acidentado, por esse motivo, 

é bom incluir a localização do hospital mais próximo, possivelmente com um mapa ou 

instruções. Um número de contato para a sala de emergência também é bom, dependendo do 

hospital há um setor de triagem onde qualquer paciente deva ser encaminhado primeiro ou 

até para alertar a equipe de que você está a caminho com um mergulhador ferido. 

A localização de equipamentos de emergência próximos também é pertinente. Isso 

inclui itens como oxigênio de emergência e kits de primeiros socorros. Frequentemente, o 

pessoal do resgate (SAMU/bombeiros) pode demorar um pouco para chegar, custando 

minutos preciosos à sua vítima. Entretanto, poder ajudar administrando oxigênio ou suporte 

básico de vida ou tomando uma conduta em feridas, fraturas e sangramentos pode ser a 

diferença entre vida e morte. Você pode saber onde está o kit de oxigênio, mas se estiver 

ocupado aplicando um SBV por exemplo, deseja que outra pessoa possa recuperá-lo, então o 

plano deve assistir o time, ou seja, o grupo todo sabe onde está tudo e como agir. 

Dependendo de onde você estiver mergulhando, a localização do telefone mais 

próximo pode ser útil. Imagine se um estrangeiro foi responsável por entrar em contato com 

os serviços de emergência após um acidente. Eles têm o seu plano de assistência de 

emergência, mas nenhum telefone celular local. Pode ser que, quando você entregou seu 

plano, disse-lhes para usar o telefone, mas se mergulhar remotamente, isso nem sempre é 

uma possibilidade. É específico do local, e definitivamente algo para se pensar. 

Inclua um script organizado para alguém ler ao ligar para os serviços de emergência. 

As partes principais deste script são a sua localização (não apenas o nome do local de 

mergulho, mas onde realmente está) e que essa é uma emergência relacionada ao mergulho.  

Essa informação pode mudar a reação dos serviços de emergência do outro lado. Por 

exemplo, eles podem perceber que é necessária uma câmara de descompressão e evitar 



 

hospitais que não estão equipados para lidar com a doença de descompressão, economizando 

um tempo valioso e até mesmo alguém já adiante uma ligação à DAN consultando sobre o 

caso. 

Outro item opcional é um mapa da sua localização de mergulho que identifica todos os 

pontos de referência importantes próximos, como equipamentos de emergência, telefones e 

até o hospital. Este diagrama do local de mergulho pode ser útil em caso de emergência, mas 

geralmente não é necessário.  

Ao se preparar para emergências, esteja pronto para uma variedade de cenários. É 

impossível prever tudo, mas um bom plano pode reduzir o medo, a ansiedade e a perda. Nem 

todos os planos de emergência de mergulho são criados iguais, mas todos têm o mesmo 

objetivo: listar considerações essenciais e fornecer uma estrutura para executar as 

principais funções em resposta a um incidente.  

Os planos de emergência podem ser divididos em três seções: prevenção, preparação 

e resposta. 

PREVENÇÃO 

Embora seja verdade que os planos de emergência escritos geralmente começam no 

"incidente", a atenção a fatores que causam emergências de mergulho pode evitá-los 

completamente. A melhor emergência de mergulho é aquela que nunca acontece. A 

prevenção inclui aptidão física,  aptidão médica treinamento e educação adequados, 

equipamento de mergulho adequado e bem conservado, hábitos de mergulho seguros e 

conservadores, conhecimento dos perigos locais, considere vida marinha perigosa, correntes 

e condições meteorológicas ou marítimas. 

PREPARAÇÃO 

Apesar dos nossos melhores esforços para evitá-los, emergências ainda acontecem, 

quanto melhor você estiver preparado para lidar com eles, melhores serão os resultados. A 

preparação consiste em ter as peças certas no lugar quando ocorrer um desastre, como ter 

conhecimento dos recursos locais,  lembre-se de que os mergulhadores feridos devem 

sempre ser levados para o centro médico mais próximo, não para a câmara mais próxima, 

possuir treinamento em primeiros socorros,  equipamento de emergência, tenha um kit de 

primeiros socorros bem abastecido e oxigênio suficiente, compartilhamento de informações, 

informe o seu amigo sobre quaisquer alergias ou condições médicas que você tenha, bem 

como qual cobertura de seguro você possui, se você é um membro da DAN e qualquer outra 

coisa que possa ser importante no caso de você não poder participar de seus cuidados, 



 

prontidão mental, seja um mergulhador consciente, saiba que mesmo quando fazemos tudo 

certo, coisas ruins podem acontecer, não seja pego de surpresa. 

RESPOSTA 

Resposta é a implementação do plano, são as decisões tomadas em uma fração de 

segundo e as ações tomadas que afetam o resultado dos eventos do dia, incluem 

gerenciamento de cena,  assistência ao paciente,  comunicações e logística, documentação, 

boas anotações permitem que os profissionais de saúde observem tendências na condição de 

um mergulhador ferido, servem como um lembrete de quais tratamentos foram administrados 

e fornecem proteção legal, tenha à mão sua credencial de mergulhador, sua carteira de 

associado DAN, seus documentos pessoais e sua carteira do SUS caso esteja no Brasil. 

Interrogatório, dê a todos os envolvidos em situações de emergência a oportunidade de discutir 

o que aconteceu, permita que cada participante descreva suas próprias experiências e faça 

perguntas um ao outro em um ambiente livre de julgamento. O processamento formal do 

evento pode melhorar o bem-estar psicológico e aumentar a capacidade dos indivíduos de 

responder a emergências futuras. 

Um exemplos de planos adicionais e bem específicos seria um plano para 

recompressão de emergência para um mergulho descompressivo em um local remoto de 

trabalho de alto risco e com grande demora conhecida de resposta à emergência. 

Um plano específico para os primeiros socorros em água-viva para um determinado local 

que você sabe que pode ocorrer ou que ocorre com frequência e pode ser desenvolvido onde 

esse risco existe. 

As pessoas que praticam mergulho devem revisar seus planos de emergência 

regularmente. Para ajudar a garantir que todos estejam familiarizados com os planos de 

emergência, um sistema de treinamento deve ser desenvolvido e implementado, treinamento 

de indução em todos os procedimentos de emergência, treinamento contínuo, como exercícios 

de emergência, registros apropriados devem ser feitos de treinamento que inclua a data, o 

treinamento realizado, o nome do instrutor e dos participantes. 

Espero que tenha ajudado, aqui no link temos vários modelos de planos e fichas de 

atendimento e emergência, faça do seu time no local que você vai mergulhar e bons 

mergulhos. 
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