
Preparação para Emergências do Mergulho
Ponto de Mergulho  
Nome _________________________________   Localização  _____________________________
Operadora de Mergulho  ___________________________________________________________

Equipamento de Primeiros Socorros no ponto/barco de mergulho 
Nome do provedor de primeiros socorros qualificado presente no local  _________________

Oxigênio 
Tipo de dispositivo de oxigênio ________________________________________________
Quantidade disponível ________________________________________________________
Localização/armazenamento __________________________________________________

Kit de Primeiros Socorros 
o  Disponível    o  Não disponível 
Tipo ________________________________________________________________________
Localização/armazenamento   _________________________________________________

DEA 
o  Disponível    o  Não disponível
Localização/armazenamento   _________________________________________________

Informação Local
(Inclua orientação para chegar no ponto de mergulho que possa ser informada ao pessoal do SME) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Serviço Médico de Urgência mais próximo 
(Inclua distância, nome, endereço e telefone)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Serviço Médico Alternativo  
(Inclua distância, nome, endereço e telefone) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Delegacia/Posto de Polícia (outro além do 190) 
Nome _________________________________   Telefone  ________________________________

Transporte Local (taxi, etc)
Nome _________________________________   Telefone  ________________________________
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Telefone de Emergência 0800-684-9111  
(Brasil) +1-919-684-9111 (Exterior)

DAN.org



Product Code: 381-4092 v1.0

Identifique o mergulhador acidentado

Busque & avalie 
(consciente ou inconsciente)

Prepare-se para prestar os primeiros socorros  
Equipamento de emergência para o local

Kit de O
²
 e Primeiros Socorros; DEA

Inconsciente

Determine a presença de  
pulso/respiração; inicie RCP, O² 
e outros cuidados necessários

Entre em contato  
com a DAN

0800-684-9111 (Brasil)
+1-919-684-9111 (exterior)

Referência
Use a prancheta DAN RCP &  

Primeiros Socorros para orientação 
sobre cuidados

Registre
Preencha a prancheta DAN Resumo 

de Lesões de Mergulho

Gerencie o risco
Preencha o relatório de incidente  
ou outros documentos conforme  

exigências da organização/ agência

Forneça O² : Pergunte sobre 
sintomas (veja prancheta DAN 

Exame Neurológico)

Consciente

Alerte o Serviço Médico de 
Emergência (192 ou outro)

Alerte o Salvamar ou a  
marina pelas frequências  

de emergência

Telefone de Emergência 0800-684-9111  
(Brasil) +1-919-684-9111 (Exterior)P
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