
 

O SERVIÇO DE GUARDA VIDAS: 

A principal função do guarda vidas em modo presencial é de executar a prevenção, a 
prevenção evita de 85 a 90% das mortes por afogamento. 

O GV também pode realizar resgate que exige a capacidade de nadar e administrar 
técnicas que salvam vidas, como a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), o 
posicionamento correto de uma pessoa com mal súbito e o uso adequado dos 
protocolos CAB, ABC da Vida e X-ABCDE quando necessário. 

O GV deve ter as seguintes habilidades: 

• Habilidades de liderança : a capacidade de liderar e orientar outras pessoas 
durante o desempenho de seu trabalho, de forma educada e adequada, com o 
conhecimento técnico necessário fornecendo instruções sólidas. 

• Resistência física e mental : a capacidade de nadar, rebocar, transportar e 
outros eventos, além de realizar resgates, administrar técnicas de salvamento e 
lidar com calma com ferimentos ou pessoas em perigo e nervosas. 

• Habilidades organizacionais : a capacidade de criar e manter todos os registros 
necessários e relatórios de acidentes se necessário e de suas condutas. 

• Habilidades de comunicação : a capacidade de se comunicar claramente com 
o público em geral, com o gerente de esportes, bem como com os outros 
funcionários, para garantir que as operações dos centros aquáticos funcionem 
sem problemas, para que os sócios e convidados possam se divertir com 
segurança. 

• Habilidades interpessoais : capacidade de trabalhar bem com outras pessoas, 
apoiando, ajudando e prevenindo acidentes, incluindo eventos especiais com 
grande aglomeração de público, usando de bom senso na tomada de decisões e 
antecipando através da prevenção futuros problemas e tratando com educação 

as solicitações. 

TODOS TEM QUE SABER QUE HÁ GUARDA-VIDAS NO LOCAL; 
O GUARDA-VIDAS DEVERÁ ESTAR MUNIDO DE BÓIA, APITO E ROUPA DE IDENTIFICAÇÃO; 
O GV DEVE CONHECER AS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DE TRABALHO; 
DEVERÁ SABER RECONHECER UMA EMERGÊNCIA, ACIONAR O RESGATE E PROCEDER O 
ATENDIMENTO CONFORME TREINAMENTO E PROTOCOLO VIGENTE; 
O EQUIPAMENTO DE SALVAMENTO E EPI DEVERÁ FICAR SEMPRE Á MÃO; 
TRABALHO DE GV VALE A PREVENÇÃO, MAS O LOCAL DE PERMENÊNCIA DEVERÁ SER 
ESTRATÉGICO E IDENTIFICADO; 
O ACIONAMENTO DO RESGATE DEVERÁ SER RÁPIDO, POR ISSO TENHA À MÃO TELEFONE 
CELULAR OU RÁDIO; 
O QUE PRECISAMOS COMO GV: 

• RESPONSABILIDADE PARA PROTEGER E SALVAR VIDAS 

• ESTABILIDADE EMOCIONAL 

• CORTESIA E FIRMEZA 

• EXCELENTE FORMA FÍSICA 

• TRABALHO EM EQUIPE, ATITUDE, CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE 

• AUTO PROTEÇÃO 

• ANTECIPAR SEMPRE UMA SITUAÇÃO 

• TER LIDERANÇA E SOCIABILIDADE 

• MANTER SUA IMAGEM PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO DE SEU TRABALHO 


