
 

 
GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO 

RELATÓRIO SOBRE O EVENTO: “PISCINA + SEGURA” 
 

A manhã do sábado 11/10, marcou um importante evento no Teatro do Grêmio Náutico 
União. Com a temporada de piscinas se aproximando, a SOBRASA (Sociedade Brasileira de 
Salvamento Aquático) pretende reduzir um número alarmante de acidentes aquáticos que 
ocorrem no Brasil. A fim de mudar a estatística, David Szpilman, médico e referência 
internacional na área conversou com diretores, gerentes e presidentes de clubes gaúchos, na 
sede Alto Petrópolis do GNU. 
 
Entre crianças de um a nove anos, os afogamentos são a segunda maior causa de fatalidades, 
com 53 por cento de ocorrências. A dedicação neste segmento, por parte de Szpilman, tem 
somado mais de duas décadas com inúmeros resultados importantes, entre eles a recente 
publicação da revisão sobre afogamento no New England Journal of Medicine, uma das mais 
prestigiadas e rigorosas publicações de artigos científicos em todo o mundo. 
 
Com a última revisão sobre afogamento publicada há mais de 20 anos, este artigo de autoria 
do médico brasileiro com colaboração de autores internacionais abriu portas para o potencial 
brasileiro nesta área, que segundo ele "é imenso". 
 
Um dos poucos brasileiros a ter um trabalho divulgado na publicação inglesa, sua batalha não 
se limita a mostrar na teoria o problema do afogamento no Brasil e no mundo. Por meio da 
SOBRASA (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático), da qual é fundador e atual diretor, o 
médico faz um intenso trabalho, em especial de prevenção, tanto para profissionais da área 
quanto leigos, envolvendo inúmeras ferramentas como folders e vídeos e contando com 
a colaboração de multiplicadores. 
 

 
 



Com esta palestra e de acordo com a data aprazada o Grêmio Náutico União 

iniciou essa campanha no dia 10/11 e teoricamente até dia 14/11, mas tanto 

aceitação por parte dos avós e pias referentes a importância dos cuidados com 

segurança (prevenção) bem como os professores que adoraram envolver as 

crianças em dicas preventivas essa campanha vai se estender 

permanentemente nas atividades das escolas de natação bem como nas 

piscinas de lazer. 

Segue fotografias do evento: 
 

 
 

 

 
 



 

 


