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PROGRAMA 

Surf Lifesaving Clube  
Manual do Gestor 

Clube de Prevenção em Afogamento 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Este manual contêm as instruções completas do programa SURF LIFESAVING 

CLUBE (SLC) e como executá-la. 
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Atualmente, o número de óbitos por afogamento em nosso país supera os 5.700 casos por ano, isto sem 

falar nos acidentes não fatais que chegam a mais de 100.000. Nossas crianças, infelizmente, são as maiores 

vítimas dessa situação, pois tem entre 1 e 14 anos de idade, o afogamento como uma das principais causa 

de morte. Com o crescimento do número de pessoas que desfrutam do meio líquido, seja para o banho, a 

natação, a prática de esportes aquáticos, o transporte, ou mesmo para trabalho; em piscinas ou praias, 

tornou-se fundamental agir em prol de se evitar o Afogamento! 

✓ Afogamento é uma das maiores causas de morte no Brasil 

✓ A cada UMA HORA e MEIA um Brasileiro morre afogado 

✓ 5.700 brasileiros morrem afogados todos os anos em nosso país. 

✓ A CADA 3 dias, uma criança morre afogada dentro de casa no Brasil. Que tal fazer parte da solução e não do problema? 

✓ Afogamento é uma das principais causas de mortes de 1 a 9 anos no Brasil. 

✓ Afogamento é a 2a causa de morte na faixa de 1 a 4 anos no Brasil. 

✓ Afogamento é a 3a causa de morte na faixa de 5 a 9 anos no Brasil. 

✓ Afogamento é a 4a causa de morte entre 10 e 19 anos no Brasil. 

✓ 59% das mortes por afogamento na  faixa de 1 a 9 anos de idade ocorrem em piscinas e residências. 

✓ Crianças  de 4 a 12 anos que sabem nadar se afogam mais pela sucção da bomba em piscinas. 

✓ O álcool está envolvido em pelo menos 15% dessas ocorrências, ou seja, pelo menos duas pessoas alcoolizadas dentre as 

15 que morrem afogadas diariamente no Brasil. 

✓ Misturar álcool e atividades aquáticas são extremamente perigosas para a sua vida. Nós recomendamos "Se beber, fique 

fora da água". 

✓ Dois brasileiros morrem afogados todos os dias em nosso país tentando salvar outro. 

✓ Eu sei nadar e não vou me afogar! É comum essa ideia de que basta saber nadar para não se afogar. Mas isso tem 

provado ser uma grande pegadinha. Muitos grandes nadadores, surfista e experientes “acquamans” se afogam e 

morrem. Porque? Simplesmente porque temos limitações e precisamos respeitá-las. 

✓ Considerando o tempo de exposição, o afogamento tem 200 vezes mais risco de óbito que os acidentes de transporte.  

✓ O afogamento é a segunda causa de mortes por afogamento em crianças de 1 a 4 anos no Brasil e  50% ocorrem dentro 

de casa. 

✓ Dentro ou próximo a um espelho d ' água, cuide de seu maior tesouro a distância de um braço e nunca sob efeito do 

álcool. 

✓ Homens jovens se afogam 12 vezes mais que mulheres no Brasil. 

✓ O uso do álcool potencializa a redução da avaliação do risco de um afogamento e dessa forma pode matar muito 

rapidamente. 

✓ O ÁLCOOL TE TRANSFORMA EM UM SUPER-HERÓI SEM PODERES, e você fará parte de uma galeria enterrada a sete 

palmos. Vai se arriscar? 

✓ PREVENIR É SALVAR - EDUCAR PARA NÃO AFOGAR!  

✓ Você já passou sufoco no surf? Compartilhe esse conceito - EU SURFO + SEGURO - eu gosto da vida! 

✓ Compartilhe esse conceito - EU USO COLETE SALVA-VIDAS - eu gosto da vida! 

✓ 75% das mortes por afogamentos ocorrem em rios, lagos e represas, longe da presença de uma GUARDA-VIDAS. 

 

Conheça mais , CLIQUE PARA BAIXAR NOSSO BOLETIM ANUAL SOBRE AFOGAMENTOS 

 

2. CONHEÇA UM POUCO DA SOBRASA 

A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático – SOBRASA é uma instituição sem fins lucrativos, 

criada em 1995 com o objetivo de reduzir o número de afogamentos no Brasil, utilizando para isto 

programas educacionais de prevenção esportivos, recreativos, e culturais por todo Brasil. Fundada 

em 1995, é a primeira entidade nacional desta natureza em toda a América do Sul,  representante 

no Brasil da Federação Internacional de Salvamento Aquático – ILS e parceira da Organização 

https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/AFOGAMENTOS_Boletim_Brasil_2021.pdf
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Mundial de Saúde na luta contra os afogamentos em todo mundo. Possui uma diretoria que 

representa os 27 estados de nossa federação constituída de 13 diretores, 56 chefes de 

departamento, 200 consultores e mais de 200.000 colaboradores na área de segurança aquática. 

Todos trabalhando de forma voluntária sem percepção de honorários ou ajuda de custos. 

Missão: 

Unir o Brasil para prevenir afogamentos 

Visão: 

Reunir, produzir e compartilhar conhecimentos para a redução dos afogamentos 

Valores: 

Confiabilidade: responsáveis pelo uso eficiente das doações que nos são destinadas, tratando 

nossos assuntos com transparência, honestidade, integridade e imparcialidade. 

Determinação: preparados para atingir os nossos objetivos em ambientes desafiadores. Somos 

inovadores, adaptáveis e determinados em nossa missão de prevenir o afogamento. 

Altruísmo: dispostos a abrir mão do individual pelo coletivo, de forma continua e voluntária, 

respeitando as diversidades culturais, raciais, e de gênero, sempre preparados para partilhar a 

nossa experiência com organizações que comunguem a mesma visão. 

Pró-atividade: buscamos, produzimos e nos mantemos atualizados através do conhecimento nas 

áreas de prevenção, buscas, resgates e primeiros socorros para compartilhar o que há de mais 

moderno com todos que busquem reduzir o afogamento. 

Generosidade: Fazemos pelo outro, o que gostaríamos de receber. 

 

Veja o vídeo e entenda o trabalho da SOBRASA https://youtu.be/wps6qWfs7GI   

Veja mais em https://www.sobrasa.org/realizacoes-2/  

 

3. PORQUE E O QUE É O PROGRAMA SLC? 

Infelizmente o afogamento é muito comum em nosso país, e ocorre em sua maioria na frente de 

amigos e familiares que poderiam evitar ou ajudar, mas desconhecem inteiramente como 

poderiam prevenir e agir. O desconhecimento e/ou a imprudência são muitas vezes, as causas 

principais destes incidentes na água. Sabemos que mais de 80% das pessoas que se afogam em 

nossas praias vivem fora da orla, e, portanto, não estão habituadas aos seus perigos e 

peculiaridades. 

 

https://youtu.be/wps6qWfs7GI
https://www.sobrasa.org/realizacoes-2/
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O Brasil é o país que possui uma das maiores superfície 

espelhada do mundo. E possui temperatura média da 

água em 22ºC, o que traduz no maior número de resgates 

do mundo.  

 

A história dos “Surfs Clubs” ao redor do mundo remota ao 

começo do século XX e em vários países como a Austrália 

e Nova Zelândia se confundem com a do salvamento 

aquático destes países, pois sempre estiveram aliados aos 

ideais do salvamento sendo uma ferramenta de 

aprimoramento técnico e físico realizado por voluntários. 

    

No Brasil, o programa “surflifesaving clube” nasceu em 2014, com uma proposta mais ampla do 

que a empregada internacionalmente.  

 

Essencialmente o SLC é um local onde realizam-se ações de educação em prevenção de 

afogamentos com o objetivo de aumentar a segurança em nossas águas. 

 

Alguns preceitos são fundamentais para seu conhecimento. 

1. O SLC pode ser fundado por qualquer um, pessoa física ou jurídica que esteja alinhado 

com a missão, visão e valores da SOBRASA. 

2. O LSC é um palco na realização de nossos principais programas de prevenção, tais como 

Kim na Escola, Piscina+Segura, Surf-salva, Emergências aquáticas, esporte lifesaving e 

SOBRASA KIDS. 

3. Pode estar em um local físico, tal como uma escola de surf, uma escola ou clube de 

natação, uma escola primária, um restaurante em local aquático, e outros semelhantes, 

assim como pode ser algo itinerante e não ter uma localização fixa. 

4. As ações são executadas pelos gestores e seus administrados, com suporte de nossos 

especialistas em cada programa de prevenção. 

5. Sua temporalidade pode ser permanente ou a cada semana, ou mês, isso vai depender 

de seu interesse. 
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6. Com a fundação e o crescimento de outros LSC, isso permitirá uma intensa troca de 

encontros entre os SLC regionais, que identificados por uma mesma marca mãe 

(SOBRASA), se encontram para trocar eventos e competições conjuntas.  

7. O gestor deve prover segurança a todos os participantes de seu clube em atividades, 

entretanto o propósito NÃO é realizar quaisquer atividades operacionais de salvamento 

aquático, tais como: serviço, patrulha, monitoramento de área ou de caráter associativo 

para fins empregatício, representatividade de classe, melhoria de condições de trabalho, e 

relacionados. 

8. O objetivo é não haver custos aos participantes, a não ser que seja consenso do SLC 

praticar a cobrança de mensalidade com o único e exclusivo fim de realizar a aquisição de 

materiais e equipamentos para a prática esportiva. Deixe isso claro quando preencher seu 

Termo de Compromisso (veja abaixo). 

 

4. PASSO-A-PASSO PARA FORMAÇÃO DO SLC 

a. Conhecer a SOBRASA https://www.sobrasa.org/o-que-e-a-sobrasa/   

b. Ter interesse na missão e estar alinhado com a visão e valores da SOBRASA 

https://www.sobrasa.org/objetivos/   

c. Conhecer o cardápio de programas em Prevenção de Afogamentos www.sobrasa.org e escolher 

participar/organizar um ou mais deles. 

d. Preencher o “Termo de Compromisso” (TC) onde irá se identificar, reportar o que já fez, qual 

sua relação com o afogamento, se comprometer com nossa missão, visão e valores e escrever 

onde e como deseja participar https://forms.gle/7MnQ6hRYu1QiRg9PA. Esse termo será avaliado 

por nossa diretoria e lhe daremos retorno em menos de 15 dias úteis, com a sua aprovação, 

solicitando mais informações ou se mais experiência é necessária à sua aprovação de seu SLC. 

Junto a esse TC, esclareça que seu interesse é na formação do SLC e nos envie junto sua proposta 

de logotipo. Veja exemplo abaixo abaixo. Baixar arte vetorizada.  

https://www.sobrasa.org/o-que-e-a-sobrasa/
https://www.sobrasa.org/objetivos/
https://forms.gle/7MnQ6hRYu1QiRg9PA
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/logo_basico_lifesaving_clube_dez_21.pdf
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e. Com sua aprovação, você poderá receber ajuda em forma de material para realizar sua ação e a 

quantidade e variedade vai depender de sua experiência anterior e de seu retorno ao preencher 

nosso “relatório de Atividades” em https://forms.gle/bkebSAqU8CxQEuq66. Nesse você descreve 

as ações realizadas que foram aprovadas no TC (no máximo 5) e pode resgatar prêmios por essas 

ações voluntárias em nosso programa de MERITOCRACIA.  

 

5. COMO E O QUE REALIZAR EM SEU SLC 

a. Procure compreender o seu público (cliente) e considerar entre nossos programas de 

prevenção por qual iniciar. Estabeleça um planejamento aos próximos 6 meses. Uma ação por 

vez, dentro de sua experiencia, comece modesto, e cresça com o tempo. Cada figura abaixo 

possui um link direto ao programa, basta clicar.  

     
 

CAMPANHAS DE PREVENÇÃO EM AFOGAMENTO 

    

 

b. Decida melhor local e hora para realização considerando sempre o fator segurança como 

prioridade número  

1. Respeite os limites individuais e as limitações do programa. Nem sempre é possível realizar 

tudo que gostaríamos de fazer.   

https://forms.gle/bkebSAqU8CxQEuq66
https://www.sobrasa.org/prevencao-em-escolas-primarias/
https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://www.sobrasa.org/curso-suporte-basico-de-vida-em-afogamento-sbva-6-12-h/
https://www.sobrasa.org/surf-2/
https://www.sobrasa.org/sobrasa-kids/
https://www.sobrasa.org/salvamento-aquatico-esportivo/
https://www.sobrasa.org/ano-2021-semana-latino-americana-de-prevencao-em-afogamentos-15-a-21-de-novembro/
https://www.sobrasa.org/ano-2021-o-que-fazer-no-dia-mundial-de-prevencao-em-afogamento-25-de-julho/
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2.  Escolha locais com melhor acesso, sombras naturais, recursos de assistência e maior 

visibilidade. 

3. Escolha dias compatíveis com maior disponibilidade de seu público. 

4. Escolha horários compatíveis com menos incidência solar, especialmente quando realizar 

com crianças (8 as 10h). 

c. Inscrições 

I. Marque a data com antecedência de pelo menos 15 dias para viabilizar a divulgação em 

nossas mídias sociais. 

II. Elabore um cartaz/post com as principais informações. Para cada programa oferecemos 

um modelo básico que contenham: logo do programa maior de todos os outros, logo 

do SLC e SOBRASA do mesmo tamanho, nome do programa no cabeçalho, uma 

pequena frase chamando a atenção ao problema e/ou a solução proposta no 

programa, a frase PREVENIR É SALVAR – EDUCAR PARA NÃO AFOGAR, e local do evento 

(incluir cidade e estado), data e hora, como realizar inscrição e se é gratuito e vagas 

limitadas, e uma pequena chamada para o que vai ter de conteúdo ou ações no local. 

Veja exemplo de um deles abaixo: 

 

Ao finalizar o modelo, solicite autorização ao chefe de departamento, Sr Alexssandro.  

III. Tenha atenção aos apoios/patrocínios no Termo de compromisso assinado por você, 

para não errar (veja quem pode incluir e como). Se tiver dúvida entre em contato 

conosco Sr Regis Amadeu. 

 

mailto:regis@sobrasa.org
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6. MATERIAL DO SLC E UNIFORMES (varia conforme os programas incluídos, mas pode conter 

um ou mais dos abaixo) 

• Folder ou flyer informativo SOBRASA (P+S, SURF-SALVA e/ou Emergência aquática) 

• Adesivos 

• Tenda Sobrasa 3x3   

• Guarda-sol Sobrasa ou Feeders Sobrasa; 

• Nadadeiras Kpaloa ou Mormaii 

• Tubos de resgate Flutspuma; 

• Pranchão de resgate Rufio 10” (no caso do surf-salva, cada um traz o seu); 

• Manequim de resgate em piscina; 

• Cabo para a prática do “Line Throw”; 

• Manequim RCP, algodão e álcool. 

• Uniforme completo (camisa helanca amarela, boné e short SOBRASA); 

• Camisa passeio instrutor; 

• Camisetas cadeia de sobrevivência em afogamento; 

• Toucas SLC características do clube; 

• Apito; 

• Boias de sinalização na areia e água; 

• Fita zebrada para demarcação; 

• Protetor solar Suntech; 

• Espaguetes, bambolês, bola, pranchas de natação e outros para atividades lúdicas; 

• Coletes salva-vidas; 

• Microfone e caixas de som, no caso de grande quantidade de participantes; 

• Frutas, água e alimentos leves para lanches; 

• Banner cadeia de sobrevivência em afogamento; 

• Marionetes Kim e Tatá; 

• Crachá Kim e Tatá; 

• Banner dos programas; 

• Gibis diversos (praia, piscina, água doce, inundações, casa+segura); 

• Vídeo desenho animado (praia, piscina, água doce, inundações, casa+segura); 

• Veja exemplos dessa descrição ao final.  

A arena no local 
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• Identifique um local na praia, na piscina ou na sala que seja mais seguro a todos. 

• Monte seu cenário usando todos os recursos disponíveis e use sua tenda e guarda-sol de 

forma a ficar em formato de U com seus alunos no centro. 

• Monte as beach-flags isolando a área em torno do evento. 

• Coloque as pranchas ao redor da arena para chamar a atenção. 

 

7. COMO CITAR A SOBRASA E SUA MARCA EM EVENTOS 

• Apoio: Quando a participação da Sobrasa estiver restrita a apenas a aprovação de seu 

apoio ao evento. Logotipo menor do que Parceria, Organizador e realizador. Não precisa inserir o 

patrocinador Master da Sobrasa, nem autorização para uso de outros patrocinios e parcerias. 

• Parceria: Quando a participação da Sobrasa se fizer presente em alguma ação para a 

realização do evento, mas desta não dependerá sua realização. Logotipo menor do que 

Organizador e realizador. Não precisa inserir o patrocinador Master da Sobrasa, nem autorização 

para uso de outros patrocínios e parcerias. 

• Organização/Realização: Quando a Sobrasa estiver organizando, co-organizando e/ou 

realizando o evento. Todos os eventos e programas SOBRASA autorizados. Logotipo no mesmo 

tamanho que outros organizadores e realizadores. Precisa inserir o patrocinador Master da 

Sobrasa, e ainda autorização para uso de outros patrocínios e parcerias. 

• Selo de qualidade em educação (serviço): Bronze, Prata ou Ouro tem regras específicas 

(favor consultar). 

 

8. RETORNO DO EVENTO AO PATROCINADOR 

Organizadores, apoios e patrocinadores  

• Veja nosso Termo de Compromisso e manual de identidade visual SOBRASA. 

• Os apoios terão espaços de visibilidade em:  

o Flyers, Posts, gibis, cartazes, banners, vídeos em desenho animado e outros 

manufaturados pelo próprio SLC. 

• Qualquer patrocínio ou apoio deverá ser autorizado previamente com a diretoria 

institucional, antes de dar prosseguimento. Sr Regis Amadeu. 

 
Ressaltamos que inúmeras pesquisas indicam que os programas com temas de preservar e/ou  

salvar vidas assim como "Guarda-vidas" têm o maior índice de confiança da população, 

alcançando estatisticamente, percentuais de 93 a 97%. Portanto qualquer atividade vinculada a 

https://forms.gle/7MnQ6hRYu1QiRg9PA
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/Manual%20de%20gestao%20de%20marca%20e%20Identidade%20visual_SOBRASA.pdf
mailto:regis@sobrasa.org
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um projeto de salvamento e preservação da vida adquire uma confiabilidade que ninguém mais 

pode oferecer. Toda esta estrutura atrai a mídia espontânea, sem custo adicional para o 

parceiro/organizador aumentando o seu poder de divulgação. 

 

Mais informações: <sobrasa@sobrasa.org> 

 

EXEMPLOS DE MATERIAL E DISPOSIÇÃO 
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