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3,15 bilhões de
raios atingem a
Terra por ano. 50
milhões destes caem
no BRASIL

COMO SE PREVINIR E O QUE FAZER NO PAÍS DOS RAIOS
Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o Brasil é o país onde mais caem raios no mundo. Mas
como devemos nos comportar e o que devemos fazer para não sermos atingidos por raios e relâmpagos?
Cerca de 128 pessoas em média vez atuar na prevenção da “doença
morreram atingidas por raios por ano trauma” e lançar um guia prático com
no Brasil desde o ano 2000 até 2013, dicas fáceis e instruções básicas para
totalizando 1.672 mortes em 13 anos evitar lesões fatais ou não fatais
segundo o Instituto Nacional de causadas por raios.
Pesquisas Espaciais, o INPE. Este

Utilize este guia como referência

acentuado número de mortes é para práticas de prevenção em casos
derivado de uma tempestade de raios de chuvas fortes, raios e trovões
que atingem solo brasileiro todo ano e assim como para entender melhor
que estão estimados em 50 milhões a como se comportar dentro ou fora de
cada ciclo de 365 dias.
ambientes cobertos nestas situações.
Alarmada por estes números a Divida o conhecimento adquirido
Sociedade Brasileira de Atendimento neste folheto com familiares e amigos
I n t e g r a d o a o Tr a u m a - S B A I T, próximos, desta forma você estar
percebeu a necessidade de mais uma ajudando a salvar vidas.
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CAMPOS ABERTOS
Campos abertos, como fazendas, campos
virgens ou campos de futebol são áreas de
grande risco em temporais com raios e
representam as regiões com maior número
de mortes por esta causa especíﬁca.

RAIOS BRASIL

SBAIT

Dicas da
SBAIT
EM TEMPORAIS COM
RAIOS - PREVINA-SE!

EVITE PEQUENAS
COBERTURAS

LEMBRE-SE DOS SEUS
ANIMAIS

1. Procure abrigo
imediatamente. Se você
se surpreendeu em meio
à uma chuva de raios o
ponto chave para
miminizar os riscos é
se abrigar em local
coberto.

2. Evite abrigos
isolados em um campo.
Entre no seu carro ou
construções maiores.
Abrigar-se abaixo de
uma árvore não é
definitivamente uma
boa opção.

3. Proteja seus
animais sempre que
possível. Pequeninas
casas para cães ou
pequenos abrigos para
animais não são
proteções efetivas
contra raios.
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NO SEU
MUNICÍPIO

10 PASSOS PARA DIMINUIR SEUS Estar perto da água é extremamente

RISCOS E DE SUA FAMÍLIA

perigoso durante uma tempestade de

Minimize o risco. Se você não raios. 7. Se você for pego em uma
pode alcançar abrigo durante uma tempestade com um grupo de
tempestade de raios, faça tudo o que pessoas, mantenha uma distância de
puder para minimizar o seu risco. 1. pelo menos 15 -30 m entre cada
Mova-se para uma elevação mais pessoa. Isto irá reduzir o risco da
baixa. Raios são muito mais pro- transmissão elétrica de uma pessoa
pensos a atingir objetos em altitudes para outra. 8. Remova sua mochila. Se
mais elevadas. 2. Evite grandes você está caminhando com uma
espaços abertos onde você é mais mochila com quadro de metal, retire-a
alto do que qualquer outro objeto em assim que se detectar um raio.
torno de você, como um campo de Certiﬁque-se de deixá-la, pelo menos,
golfe ou campo de futebol. 3. Fique 30 m de onde quer que você esteja
longe de objetos isolados, como abrigado. 9. Assuma a posição
árvores e postes de luz. 4. Afaste-se "agachar relâmpago". Agache-se com

Quer sber mais?

de veículos desprotegidos, como os pés juntos, a cabeça entre os
carrinhos de golfe, e estruturas joelhos e as mãos cobrindo suas

Acesse a página do INPE na
web e descubra se seu
município é frequentemente
acometido por raios:

desprotegidas, como abrigos para orelhas. NÃO deite no chão, pois esta
piquenique. 5. Evite estruturas posição representa um alvo maior. 10.
m e t á l i c a s l o n g a s , c o m o a rq u i - Use botas de borracha. Elas são feitas

http://www.inpe.br/
webelat/docs/
Densidade_de_Raios_por_Mun
icipio_2013_03_28.pdf

bancadas. 6. Saia da água. Se você de material mau condutor de eleestiver pescando ou nadando, saia e tricidade e lhe proporcionam maior
afaste-se da água imediatamente. segurança.

Raios e
relâmpagos
pelo Brasil
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TOMANDO PRECAUÇÕES
Elabore um plano de precaucões e ações em
caso de raios e relâmpagos
Planeje com antecedência. A melhor
maneira de evitar danos causados por uma
tempestade de raios é evitá-la completamente.
Faça seus planos com o tempo perigoso em
mente. Ouça a previsão do tempo local, e uma
atenção especial para os avisos de tempestade.
Pesquise o clima local: em algumas áreas
você pode quase garantir um temporal em
tardes de verão. Programe suas atividades para
evitar situações de alto risco. Dias quentes e
abafados como estes recentes são uma boa
fórmula para tempestades torrenciais.

“Programe suas atividades para
menor risco”

imediatamente é a sua principal
tarefa.

“Planeje sua resposta”
Planeje a sua resposta. Se
você estiver em uma área que
espera que vai haver trovoadas,
saiba onde estão os abrigos
seguros. Comunique seus
planos para o seu grupo para
que todos saibam o que fazer
em caso de emergência.

Posição
“agachamento
relâmpago” - na
falta de um
abrigo

Prepare um kit de emergência.
Esteja preparado com primeiros socorros
e outros itens essenciais para socorro em caso

Olhe para o céu. Quando você está fora de

de acidente. Você pode perder energia elétrica

casa, observe para céu em busca de sinais de

durante uma tempestade, portanto ter fontes de

tempestades que se aproximam, como chuva,

luz alternativas é essencial.

escurecendo os céus, ou elevando-se nuvens
cumulonimbus. Se você pode antecipar
relâmpagos antes do primeiro ataque, você
pode evitar ser pego em uma situação ruim.
Lembre-se que o raio pode, no entanto, existir
mesmo na ausência desses indicadores.

“Utilize a regra dos 30 segundos”

“Instale pára-raios”
Instale um pára-raios. Se você mora em
uma área susceptível à de raios, a instalação de
um pára-raios pode ajudar a proteger a sua
família e sua propriedade.
Tenha o seu pára-raios instalado por
proﬁssionais qualiﬁcados.Este dispositivo de

Calcule a distância de um raio. Se as

segurança instalado incorretamente pode

condições permitirem uma boa visibilidade, e

aumentar a chance de sua propriedade ser

não esta fácil para procurar abrigo sempre que

atingida por um raio.

notar uma raio ou relâmpago, use a regra dos
30 segundos: se o tempo entre um relâmpago e
o trovão é de 30 segundos ou menos a ameaça
se encontra próxima em aproximadamente 9,7

O que fazer se alguém foi
atingido por um raio?

Ligue para o serviço de chamadas
de emergência. Raios podem causar
parada cardíaca, reanimação
cardiopulmonar (RCP) pode ser
necessária. Se você não pode discar
193, designe alguém para fazê-lo.
Certiﬁque-se de que é seguro ajudar.
Não se coloque em perigo ao tentar
ajudar uma vítima de queda de raio.
Aguarde até que o perigo imediato já
tenha passado, ou remova a vítima
para um local mais seguro.
Apesar do mito comum, o raio PODE
atingir o mesmo lugar duas vezes.
Comece RCP. As pessoas atingidas
por um raio não retém carga elétrica,
é permitido tocá-los imediatamente e
começar o tratamento. Não remova
as roupas queimadas a menos que
seja absolutamente necessário.
Trate a vítima como para o choque
elétrico. Aguarde ajuda especializada.

km ou menos, encontrar um abrigo

Aviso Importante
Não tente assistir a uma tempestade
através de uma janela ou porta aberta ou
de uma varanda. Áreas abertas não são
seguras, mesmo em um abrigo adequado.
Ao procurar terrenos mais baixos, tente
escolher uma área que está a salvo de
inundações. Fique alerta, mesmo que não
tenha havido aviso de tempestade emitido
pelas autoridades.

Se você se encontra em local coberto ou
abrigo, certiﬁque-se que está calçado em
solo seco, que ão toca em nada metálico e
que não está ao telefone de linha ﬁxa.
Esteja apropriadamente distante de redes
e l é t r i c a s e d e s l i g u e o s a p a re l h o s
eletrodomésticos. Permaneça em seu
abrigo por aproximadamente 30 minutos
após a tempestade cessar. Riscos de
novos raios ainda podem existir.

SOCIEDADE
BRASILEIRA
DE ATENDIMENTO
INTEGRADO AO
TRAUMATIZADO
www.sbait.org.br
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