
Quem somos?

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, E
EVENTOS DESPORTIVOS E CIENTÍFICOS

COM UM PRINCIPAL 
PROPÓSITO

TORNAR NOSSAS 
ÁGUAS + SEGURAS 

APOIO CIENTIFICO E DESPORTIVO

PREVENIR É SALVAR
EDUCAR PARA NÃO AFOGAR
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Você conhece o problema?

brasileiros
morrem afogados

diariamente

16

Homens 
morrem em 
média 6,7 
vezes mais

Adolescentes tem 
o maior risco

47% dos óbitos 
ocorrem até os 
29 anos. 

O Norte do Brasil 
tem a maior 
mortalidade 
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David Szpilman & diretoria Sobrasa 2018-22. Afogamento – Boletim epidemiológico no Brasil 2019. Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático SOBRASA - Publicado on-line em http://www.sobrasa.org, Agosto 2019.
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AFOGAMENTO é a
2ª causa óbito de 1 a 4 anos,
3ª causa de 5 a 14 anos, 
4ª causa de 15 a 19.

Crianças > 10 anos e adultos se 
afogam mais em águas naturais 

(rios, represas e praias).

Crianças  de 4 a 12 anos que 
sabem nadar se afogam mais 

pela sucção da bomba em 
piscinas.

David Szpilman & diretoria Sobrasa 2018-22. Afogamento – Boletim epidemiológico no Brasil 2019. Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático SOBRASA - Publicado on-line em http://www.sobrasa.org, Agosto 2019.

Você conhece o problema?
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http://www.sobrasa.org/


A cada 2 dias uma 

criança morre 
afogada em casa.

52% das mortes na  faixa 
de 1 a 9 anos de idade 
ocorrem em piscinas e 

residências

Crianças < 9 anos se 
afogam mais em 

piscinas e em casa.

44% ocorrem 
no verão

(Dez a Mar)

David Szpilman & diretoria Sobrasa 2018-22. Afogamento – Boletim epidemiológico no Brasil 2019. Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático SOBRASA - Publicado on-line em http://www.sobrasa.org, Agosto 2019.

Você conhece o problema?
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Cada óbito por 
afogamento  custa 
R$ 210.000,00 ao 

Brasil

A cada 2 dias um TURISTA
morre no Brasil
16% são turistas de São Paulo, e
9% das mortes ocorrem com turistas na Bahia.

David Szpilman & diretoria Sobrasa 2018-22. Afogamento – Boletim epidemiológico no Brasil 2019. Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático SOBRASA - Publicado on-line em http://www.sobrasa.org, Agosto 2019.

Afogamentos tem um 
risco 200 vezes maior 
do que o acidente de 

transito

Você conhece o problema?
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Você sabe qual o maior desafio?

Mais de 90% das mortes ocorrem por, 
IGNORÂNCIA DOS RISCOS,

NÃO RESPEITAR LIMITES PESSOAIS, e 
DESCONHECER COMO AGIR.

O Brasil tem o maior número de guarda-vidas no mundo.

Os Guarda-vidas nunca serão capazes 
de cobrir mais do que 30% das áreas.

Afogamentos tem um risco 200 vezes maior do que o 
acidente de transito por tempo de exposição.
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Você sabe qual a solução?

EDUCAR PARA NÃO AFOGAR

Redução de 52% nas 
mortes por afogamento 
em 40 anos (1979-2017) 

aponta caminho acertado 
na luta contra esta 

endemia.

Multi-ações
(inclui vários programas em um só local)Programas de prevenção SOBRASA
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Eventos SOBRASA
desportivos e científicos "SOBRASA-RESCUE" 

(ESPORTIVO + CIENTIFICO NACIONAL/INTERNACIONAL), 

"SOBRASA-RESCUE REGIONAL“
(ESPORTIVO + CIENTIFICO), 

“EDUCAR PARA NÃO AFOGAR”
(CIENTIFICO), 

“DESAFIO SOBRASA-RESCUE”
(ESPORTIVO)

APOIO CIENTIFICO E DESPORTIVO

Eventos que unem a todos os especialistas e 
voluntários para a troca de informações que 

reduzem os afogamentos

Você sabe qual a solução?

UNIR PARA REDUZIR

1/29
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Nossas ferramentas
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Nossas ferramentas

10 cenários /atividades e suas 5 mensagens TOP 

3 Vídeos de prevenção em desenho animado 4 gibis de prevenção
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Quem somos?

SOBRASA
Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático

Mais de 80.000 

voluntários

na área de 

segurança 

aquática. 

Diretoria

13 diretores, 

56 chefes de departamento, e 

200 consultores

Presente nos 27 estados da federação

Fundada em 1995, representa o Brasil junto a Federação 
Internacional de Salvamento Aquático - ILS. 

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

NOSSA MISSÃO
Unir o Brasil para reduzir os afogamentos.

NOSSA VISÃO
Reunir, produzir e compartilhar 

conhecimentos para a redução dos 
afogamentos.

NOSSOS VALORES
Confiabilidade - Determinação

Altruísmo - Pró-atividade
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EDUCAR PARA NÃO AFOGAR

KIM NA ESCOLA 

Realizado em 13 estados do Brasil – 2010 a 2019
Envolvimento médio de 380.000 crianças e professores

Ocorre em escolas públicas e privadas

Interação de 45 minutos com crianças e 
seus professores com guarda-vidas

Uso de vídeos em desenho animado, 
leitura de gibi e teatro

Tema de prevenção em afogamento 
apropriado a região
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PISCINA+SEGURA

Realizado em 18 estados do Brasil – 2012 a 2019
Envolvimento médio de 267 instituições envolvendo 
mais de 500.000 pessoas

Ocorre em escolas, clubes e academias 
de natação

Interação de 45 minutos com crianças, 
adultos e seus professores

Uso de vídeo em desenho animado, 
leitura de gibi, teatro e pratica na piscina

Tema de prevenção em afogamento em 
piscinas

EDUCAR PARA NÃO AFOGAR
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SURF-SALVA

Realizado em 16 estados do Brasil – 1999 a 2019
Envolvimento médio de 60 surf-salva por ano com um 
total de 60.000 nestes 20 anos

Envolve o surf e esportes com prancha

Interação de 5 horas com surfistas e seus 
instrutores

Palestra + praticas

Tema de prevenção, resgate e primeiros 
socorros no surf

EDUCAR PARA NÃO AFOGAR
14/29



EMERGÊNCIAS AQUÁTICAS

Realizado em 13 estados do Brasil – 1997 a 2019
Envolvimento médio de 45 eventos ao ano com um 
total de 52.000 nestes 22 anos

Envolve profissionais de saúde, educação 
física, esportes aquáticos e interessados

Interação de 5 horas com palestra e 
praticas

Pode ocorrer em praias, piscinas, rios, 
lagos ou auditório

Tema de prevenção, resgate e primeiros 
socorros em todos os cenários aquáticos

EDUCAR PARA NÃO AFOGAR
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Multi-ações (inclui vários programas em um só local)

São locais ou programas que reúnem mais de 
um tipo de ação em prevenção.

EDUCAR PARA NÃO AFOGAR

Clubes de voluntários que 
promovem diversos programas de 

prevenção - 8 no Brasil

Municípios que empregam diversos 
programas de prevenção.
4 Municípios participam

3º ano da Semana Latino-americana de 
prevenção em afogamento envolvendo 15 países 

e mais de 40 milhões de pessoas em 2019.
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"SOBRASA-RESCUE" 
(reuniões + esportivo + cientifico Nacional/internacional)

Evento anual nacional com convidados 
internacionais

4 dias de evento
reuniões, workshops, competições e simpósio

15 a 22 estados e 3 a 5 países 
participantes

600 atletas em 4 provas de praia e 4 
provas de piscina

Simpósio com 400 participantes falando de 
prevenção, resgates e primeiros socorros

19 eventos realizados – 1996 a 2019
Envolvimento médio de 700 pessoas por evento
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"SOBRASA-RESCUE" 
(reuniões + feira + esportivo + cientifico Nacional/internacional)
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"SOBRASA-RESCUE REGIONAL“
(esportivo + cientifico), ou

Evento REGIONAL com convidados 
nacionais

1 a 3 dias de evento
reuniões, workshops, competições e simpósio

5 a 8 municípios e 3 a 5 Estados 
participantes

300 atletas em 2-4 provas de praia e 2-4 
provas de piscina

Simpósio com 250 participantes falando de 
prevenção, resgates e primeiros socorros

3 eventos realizados – 2019
Envolvimento médio de 450 pessoas por evento
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"SOBRASA-RESCUE REGIONAL“
(esportivo + cientifico), ou
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“EDUCAR PARA NÃO AFOGAR”
(cientifico), ou

Evento REGIONAL com convidados 
nacionais

1 a 2 dias de evento
reuniões, workshops, e simpósio

5 a 8 municípios e 3 a 5 Estados 
participantes

Simpósio com 250 participantes falando de 
prevenção, resgates e primeiros socorros

8 eventos realizados – 2015 a 2019
Envolvimento médio de 350 pessoas por evento
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“EDUCAR PARA NÃO AFOGAR”
(cientifico), ou
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“DESAFIO SOBRASA-RESCUE”
(esportivo)

Evento REGIONAL com convidados 
nacionais

1 a 3 dias de evento
reuniões, workshops, competições e simpósio

5 a 8 municípios e 3 a 5 Estados 
participantes

300 atletas em 2-4 provas de praia e 2-4 
provas de piscina

Simpósio com 250 participantes falando de 
prevenção, resgates e primeiros socorros

3 eventos realizados – 2019
Envolvimento médio de 300 pessoas por evento
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“DESAFIO SOBRASA-RESCUE”
(esportivo)
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Vídeo exemplos de um SOBRASA-RESCUE (internet)
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https://www.youtube.com/watch?v=HbljfDB6Pac
https://www.youtube.com/watch?v=0fW8fWZ5HKk&t=5s


KIM E TATÁ
na luta contra o
AFOGAMENTO

KIM

QUEM SOMOS NÓS – A SOBRASA?
Em 1995, pensando nos 7.654 óbitos por afogamento no 
Brasil, um grupo de profissionais médicos, guarda-vidas e 
outros profissionais atuantes na área aquática fundaram a 
SOBRASA – SOCIEDADE BRASILEIRA DE SALVAMENTO 
AQUÁTICO, uma entidade sem fins lucrativos, que atua 
como órgão de convergência na prevenção de 
afogamentos e incidentes, de todas as atividades de 
esporte, lazer e trabalho na área aquática.
No ano de 2020 possuímos em nosso quadro 42 diretores 
+ 32 consultores, dentre os melhores especialistas 
brasileiros nesta área com presença em todos os 27 
estados da federação e com grande atuação internacional, 
representando nosso país, através da “International
Lifesaving Federation” (ILSF) em mais de 43 vezes.

NOSSA MISSÃO
Unir o Brasil para reduzir os 

afogamentos.

NOSSA VISÃO
Reunir, produzir e compartilhar 

conhecimentos para a redução dos 
afogamentos.

NOSSOS VALORES
Confiabilidade - Determinação

Altruísmo - Pró-atividade
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COMO CITAR ESTE CURSO
David Szpilman – Curso de emergências aquáticas em afogamento 

2020. Publicado on-line em www.sobrasa.org, Março de 2020.

TATÁ

a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático -
SOBRASA vem difundindo as diversas formas de
prevenção ao afogamento. Poucas dicas de fácil
aprendizado, mas que fazem uma grande diferença
entre a vida e a morte de todos que gostam de se
divertir na água. Sensível a toda esta situação e
conhecedor das possibilidades a Sobrasa elaborou este
material básico de emergências aquática que se
propõem a educação em prevenção, resgate e
primeiros socorros de afogamento para crianças,
adolescentes e adultos, especialmente aqueles com
afinidade com a água. Ele foi realizado em Março de
1996 e vem sendo atualizado a cada 2 anos.

KIM E TATÁ
na luta contra o
AFOGAMENTO
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Leia, e assista com seus filhos nossos gibis, vídeos, jogos de
PREVENÇÃO EM AFOGAMENTO
(basta clicar na imagem em PDF)

Gibis de prevenção em afogamento

Água doce Inundações PiscinasPraias

Como usar os gibis?

vídeos de prevenção em afogamento

Água doce praias Inundações Casas+seguras Piscinas

Jogos on-line

Praias
Jogos on-line

Baixar e imprimir

vídeo

Fique por 
dentro de 

todo nosso 
trabalho 

preventivo ao 
longo destes 

25 anos.
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http://www.sobrasa.org/gibi-de-prevencao-em-afogamento-agua-doce-rios-lagos-e-piscinas/
http://www.sobrasa.org/gibi-de-prevencao-em-inundacoes/
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Gibi/P%2BS/Gibi_P%2BS.pdf
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Gibi/gibi_praias_completo_p_leitura.pdf
https://youtu.be/aWean8t8nkY
https://www.youtube.com/watch?v=-P6t2rDhO7g
https://www.youtube.com/watch?list=UUJuK-3Ip1pMza4SHj-VhKUQ&v=VKrxfPeWMoI
https://youtu.be/QkTmcj_eSl4
https://youtu.be/BHI8AfWQXMA
https://www.sobrasa.org/praiasegura-jogo-para-escolas/
https://www.sobrasa.org/jogos-para-impressao/
https://www.sobrasa.org/jogos-desenhos-e-gibis-educativos-sobrasa/
http://www.ilsf.org/
http://www.facebook.com/sobrasaBrasil
http://www.sobrasa.org/
https://www.youtube.com/channel/UCVyk2q-jRKOfvjk1mW6gJ8w/videos?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/sobrasa/
http://www.idra.world/
http://www.szpilman.com/


sobrasa@sobrasa.org

www.sobrasa.org

Facebook

www.facebook.com/SobrasaBrasil/

www.facebook.com/groups/122871804457426/

Instagram

www.instagram.com/sobrasa/

www.instagram.com/davidszpilman/

Youtube

www.youtube.com/c/SobrasaBrasil

www.youtube.com/user/davidszpilman?sub_confirmation=1

PODCAST

https://open.spotify.com/show/04DW6znrnZ8kGh09ESpZ3X

PINTEREST
https://br.pinterest.com/davidszpilman0007/

Artigos científicos: www.researchgate.net/profile/David_Szpilman
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