
Afogamento
cadeia de sobrevivência

Apesar da ênfase no resgate e no tratamento, a prevenção permanece sendo a mais poderosa 
intervenção e a de menor custo. Embora o ato de prevenir possa aparentemente não transparecer a 
população como “heroico” ele é o alicerce da efetiva redução de sua ocorrência, atuando não só na 
redução da mortalidade como também na morbidade (lesões decorrentes do afogamento).

PREVENÇÃO é toda ação que evite a ocorrência do afogamento e é dividida em 2 tipos: 
Prevenção é a 

ferramenta mais 
importante e pode 

evitar 99% dos 
afogamentos

“Prevenir é salvar
Educar para não afogar”

PREVENÇÃO ATIVA PREVENÇÃO REATIVA

Szpilman D, Tipton M, Sempsrott J, Webber J, Bierens J, Dawes P, Seabra R, Barcala-Furelos R, Queiroga AC. 
Drowning timeline: a new systematic model of the drowning process, Am J Emerg Med. 2016 Nov;34(11):2224-26.

Intervenções no 
ambiente aquático

Intervenções no 
comportamento de risco

Restringir acesso, sinalizar, informar,  abrir
posto de guarda-vidas e medidas de redução de 

risco no ambiente. 

Orientar, advertir ou deslocar pessoas ou
comunidades em local de risco. 

Szpilman D, Webber J, Quan L, Bierens J, Morizot-Leite L, Langendorfer SJ, Beerman S, Løfgren B. Creating a Drowning Chain of Survival. 
Resuscitation. 2014 Sep;85(9):1149-52. 

Szpilman David, Tipton Mike, Sempsrott Justin, Webber Jonathon, Bierens Joost, Dawes Peter, Seabra Rui, Barcala-Furelos Roberto, 
Queiroga Ana Catarina, Drowning timeline: a new systematic model of the drowning process, Am J Emerg Med. 2016 Nov;34(11):2224-

2226. 

Veja nossos programas de prevenção <sobrasa.org/programas-de-prevencao-acoes-2/>
Saiba mais <sobrasa.org/drowning-chain-of-survival/>  
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>

A PREVENÇÃO 
REATIVA tem maior 

custo ao usuário e 
só será utilizada 
quando falhar a 

prevenção ATIVA.  
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cadeia de sobrevivência

Prevenção é a 
ferramenta mais 

importante e pode 
evitar 99% dos 
afogamentos

Não basta saber 
nadar, é preciso 

conhecer seu 
risco e respeitar 

seus limites!

Veja nossos programas de prevenção <sobrasa.org/programas-de-prevencao-acoes-2/>
Saiba mais <sobrasa.org/drowning-chain-of-survival/>  
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>
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Reconhece o risco de afogamento conforme sua 
competência aquática e o cenário envolvido 

Tabela de risco subjetivo de

AFOGAMENTO

aprenda a nadar, 
conheça os riscos, 

respeite seus limites!

RISCO
geral de 

afogamento

Competência
aquática

Definição

ÍNDICE DE RISCOS
(cenários aquáticos)

Piscinas 
sem ondas 

ou 
correntes

Lagos, 
represas, rios 
e praias sem 

ondas ou 
correntes

Rios, praias 
ou piscinas
com ondas 

e/ou 
correntes

1
SABE NADAR, ANALISAR RISCO E 

RESGATAR baixo Baixo alto

2
SABE NADAR MUITO BEM E TEM BOAS 

CONDIÇÕES FISICAS baixo baixo alto

3
SABE NADAR, FLUTUAR NA VERTICAL 

E DORSAL baixo baixo alto

4
POSSUI DESLOCAMENTO E 

FLUTUAÇÃO VERTICAL PRECÁRIOS Medio Medio alto

5 NÃO SABE NADAR E FLUTUAR alto  alto alto

David Szpilman, médico, SOBRASA; Ana Maria Gaino Pinheiro, Metodologia Gustavo Borges; Sandra Rossi Madormo, 
INATI; José Palacios Aguilar, PhD, University of A Coruña – Espanha; Martín Otero-Agra, Enfermeiro, University of Vigo, 
Pontevedra – Espanha; Jennifer Blitvich, PhD, Australia; Roberto Barcala-Furelos, PhD, Universidade de Vigo, Espanha.

Esta tabela é uma forma simplificada  e subjetiva de quantificar o risco de afogamento que varia com o nível de natação, a habilidade de 
flutuação, o treinamento em análise de risco e resgate, em diferentes cenários aquáticos. Os riscos 1, 2 e 3 pressupõe a pessoa estar em 
boas condições física, caso não esteja, considere –se em um nível mais alto de risco. VERSÃO 9 (Julho/18) . 
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Baixe diversas medidas em <sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/5_medidas/campanhas_prevencao_afogamento.pdf>
Veja nossos programas de prevenção <sobrasa.org/programas-de-prevencao-acoes-2/>
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>

Szpilman D, Webber J, Quan L, Bierens J, Morizot-Leite L, Langendorfer SJ, Beerman S, Løfgren 
B. Creating a Drowning Chain of Survival. Resuscitation. 2014 Sep;85(9):1149-52. 

Cada cenário ou atividade/esporte aquático possuem riscos e 
medidas preventivas singulares, e portanto, é importante conhecer 
o problema para aplicar as melhores medidas. 

RIOS

CASAS

PESCA INUNDAÇÕES

PRAIAS

O programa
MUNICÍPIO+RESILIENTE

inclui todos os nossos
programas de prevenção. 

Participe da Semana
Latino-americana

realizando um ação
simples como imprimir um 

dos flyers e falar das 5 
medidas
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http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2016/12/campanha_AGUAS+SEGURAS.jpg
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2016/11/campanha_CASAS+SEGURAS_contra_afogamentos.jpg
http://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2016/12/campanha_PRAIAS+SEGURAS.jpg
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2016/12/campanha_mergulho+seguro.jpg
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2016/12/campanha_SURF+SEGURO.jpg
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2016/12/campanha_PESCA+SEGURA.jpg
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2016/12/campanha_contra-INUNDAÇÕES.jpg
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2016/11/campanha_navegue+seguro1.jpg
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2017/01/Campanha_RIOS+SEGUROS.jpg
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2017/09/campanha_BARCO+seguro.jpg
http://www.sobrasa.org/programa-municipioresiliente-em-afogamento/
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3 atitudes simples 

fazem a maior diferença na

redução dos 
afogamentos

Assista o vídeo tutorial “como escolher uma intervenção ideal” <https://youtu.be/WcopDEqjZe8>
Veja nossos programas de prevenção <sobrasa.org/programas-de-prevencao-acoes-2/>
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>

Conheça o

problema
em sua área

Implemente sua
intervenção e

reavalie

2

3

Escolha a 

melhor intervenção

1

Szpilman D, Webber J, Quan L, Bierens J, Morizot-Leite L, Langendorfer SJ, Beerman S, Løfgren 
B. Creating a Drowning Chain of Survival. Resuscitation. 2014 Sep;85(9):1149-52. 

Conheça seu risco
pessoal conforme o 

cenário

Basta uma ação
simples e você faz toda

a diferença.
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http://www.sobrasa.org/video-risco-subjetivo-de-afogamento/
http://www.sobrasa.org/ano-2019-semana-latino-americana-de-prevencao-em-afogamentos-24-a-30-de-novembro/
https://www.sobrasa.org/afogamento-boletim-epidemiologico-no-brasil-ano-2019-ano-base-de-dados-2017-e-outros/
https://www.sobrasa.org/programas-de-prevencao-acoes-2/
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Veja nosso programa PISCINA+SEGURA <sobrasa.org/piscinamaissegura/>
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>
Assista nosso vídeo em desenho animado  <youtu.be/BHI8AfWQXMA>

Szpilman D, Webber J, Quan L, Bierens J, Morizot-Leite L, Langendorfer SJ, Beerman S, Løfgren 
B. Creating a Drowning Chain of Survival. Resuscitation. 2014 Sep;85(9):1149-52. 

Piscinas

O PROBLEMA - 3% do total de óbitos por afogamentos
no Brasil ocorrem em piscinas e residências, sendo 52%
na faixa de 1 a 9 anos e 49% em piscinas residenciais.

O programa de prevenção - PISCINA+SEGURA - criado em 

2013 pela Sobrasa objetiva reduzir os incidentes por 
afogamento em piscinas através da educação de professores 

de natação e alunos em academias, escolas e clubes. 

PLANEJANDO 
INTERVENÇÕES 

IMPLEMENTE SUA
INTERVENÇÃO E REAVALIE

Educação de 
professores de natação 
e alunos em academias, 

escolas e clubes. 

PISCINA

+
SEGURA

Flyer

FERRAMENTAS

Gibis de 

prevenção

evite a 

sucção

impeça 

acesso

100% de 

olho neles

guarda-vidas

presente
(piscinas coletivas)

INTERVIR
Apenas 5 medidas

saiba reagir 

para ajudar,

sem se tornar 

uma vitima

1

2

3

Vídeo

Prevenção é a 
ferramenta mais 
importante, pois 

pode evitar 99% dos 
afogamentos
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http://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
http://www.sobrasa.org/gibi-de-prevencao-em-afogamento-agua-doce-rios-lagos-e-piscinas/
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2015/09/flyer_frente_piscina+segura.jpg
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Veja nosso programa FLYER CASA+SEGURA < sobrasa.org/folhetos-dicas-de-prevencao-para-compartilhar-em-suas-midias-sociais/# >
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>
Assista nosso vídeo em desenho animado  < youtu.be/QkTmcj_eSl4 >

Szpilman D, Webber J, Quan L, Bierens J, Morizot-Leite L, Langendorfer SJ, Beerman S, Løfgren 
B. Creating a Drowning Chain of Survival. Resuscitation. 2014 Sep;85(9):1149-52. 

Casa
O PROBLEMA – 1,5% do total de óbitos por
afogamentos no Brasil ocorrem em residências, sendo
quase a totalidade na faixa de 1 a 4 anos.

O programa de prevenção - CASA+SEGURA -

criado em 2015 pela Sobrasa objetiva reduzir os 
incidentes por afogamento em RESIDÊNCIAS 

através da educação de PAIS. 

PLANEJANDO 
INTERVENÇÕES 

IMPLEMENTE SUA
INTERVENÇÃO E REAVALIE

Flyer

FERRAMENTAS

Gibis de 

prevenção

1

2

3

Vídeo

O conforto e a 
segurança do lar 

promovem o 
relaxamento com os 
riscos. Fique muito 

atento! 
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http://www.sobrasa.org/gibi-de-prevencao-em-afogamento-agua-doce-rios-lagos-e-piscinas/
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Veja nosso programa SURF-SALVA < www.sobrasa.org/surf-salva/>
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>
Assista nosso vídeo Emergências Aquáticas <youtu.be/PtwLv5GLR1o>
Assista nosso vídeo em desenho animado <youtu.be/-P6t2rDhO7g>

Szpilman D, Webber J, Quan L, Bierens J, Morizot-Leite L, Langendorfer SJ, Beerman S, Løfgren 
B. Creating a Drowning Chain of Survival. Resuscitation. 2014 Sep;85(9):1149-52. 

Praias
O PROBLEMA - 15% do total de óbitos por afogamentos no Brasil
(870 mortes p/ano), ocorrem em praias e principalmente de 15 a
19 anos, onde 50% dizem saber nadar e 90% ocorrem em
correntes de retorno. Homens morrem em média 14 vezes mais.

O programa de prevenção – PRAIAS + SEGURAS criado 
em 1999 pela Sobrasa reduz os afogamentos em praias 

através da educação de surfistas, esportistas aquáticos e 
profissionais de saúde usando a cadeia de sobrevivência 

em afogamento em palestras, workshops e cursos. 

PLANEJANDO 
INTERVENÇÕES 

IMPLEMENTE SUA
INTERVENÇÃO E REAVALIE

Flyer

FERRAMENTAS

Gibis de 

prevenção

INTERVIR
Apenas 5 medidas

1

2

3

Vídeo

Prevenção é a 
ferramenta mais 
importante, pois 

pode evitar 99% dos 
afogamentos

NUNCA entre na água para 

salvar, jogue um material 

flutuante e aguarde o 

profissional  chegar

Praia só com guarda-

vidas presente e nunca 

alcoolizado

Não entre na água com 

bandeira vermelha.  

Respeite as sinalizações

Caso seja pego por uma 

corrente fique calmo, 

não lute, flutue e acene 

por ajuda. 

Ajude um afogado 

ligando 193
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https://youtu.be/-P6t2rDhO7g
http://www.sobrasa.org/surf-salva/
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2016/12/campanha_PRAIAS+SEGURAS.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=-P6t2rDhO7g
https://www.youtube.com/watch?v=PtwLv5GLR1o
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Veja nosso programa MUNICÍPIO+RESILIENTE EM AFOGAMENTO  <sobrasa.org/programa-municipioresiliente-em-afogamento/>
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>
Assista nosso vídeo em desenho animado <youtu.be/HLTyifcKV-c>

Szpilman D, Webber J, Quan L, Bierens J, Morizot-Leite L, Langendorfer SJ, Beerman S, Løfgren 
B. Creating a Drowning Chain of Survival. Resuscitation. 2014 Sep;85(9):1149-52. 

Rios, lagos e represas
O PROBLEMA - 70% do total de óbitos por afogamentos no Brasil (11
mortes p/dia), onde 50% estavam nadando/brincando, 16% pescando,
sendo 20% em uso de álcool (redução na avaliação do risco/superestimação
dos limites individuais).

O programa de prevenção – MUNICÍPIOS + RESILIENTES EM 
AFOGAMENTO - criado em 2015 pela Sobrasa objetiva reduzir os 
incidentes por afogamento em Rios, Lagos e represas através de 

consultoria em segurança aos municípios banhados por bacias 
hidrográficas tornando-os mais resilientes. 

PLANEJANDO 
INTERVENÇÕES 

IMPLEMENTE SUA
INTERVENÇÃO E REAVALIE

Flyer

FERRAMENTAS

Gibi de 

prevenção

1

2

3

Vídeo

Se for ajudar: NUNCA entre na 

água para salvar, LIGUE 193, 

JOGUE material flutuante e 

aguarde um profissional chegar

Rios de corredeiras NÃO ENTRE. Se 

embarcado USE COLETE SALVA-

VIDAS. Rios sem corredeiras: água 

no máximo aos JOELHOS.

Respeite as 

sinalizações Ajude ligando

193

Supervisão 100% por 

quem saiba ajudar, e 

NUNCA entre na água 

alcoolizado ou 

mergulhando de cabeça.

Se estiver em perigo: 

mantenha a calma, 

FLUTUE e ACENE por 

socorro e NÃO nade 

Contra a correnteza. 

Idade mais 
frequente ocorre 
de 15-19 anos e 

afeta 9 vezes 
mais homens.
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http://www.sobrasa.org/programa-municipioresiliente-em-afogamento/
http://www.sobrasa.org/gibi-de-prevencao-em-afogamento-agua-doce-rios-lagos-e-piscinas/
http://www.sobrasa.org/programa-municipioresiliente-em-afogamento/
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Veja nosso programa MUNICÍPIO+RESILIENTE EM AFOGAMENTO  <sobrasa.org/programa-municipioresiliente-em-afogamento/>
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>
Assista nosso vídeo em desenho animado <youtu.be/VKrxfPeWMoI>

Szpilman D, Webber J, Quan L, Bierens J, Morizot-Leite L, Langendorfer SJ, Beerman S, Løfgren 
B. Creating a Drowning Chain of Survival. Resuscitation. 2014 Sep;85(9):1149-52. 

Inundações
O PROBLEMA – Afogamento é a maior causa de morte em inundações e
representam 5% do total de óbitos por afogamentos no Brasil. Inundação é
o desastre mais recorrente no Brasil, atingindo 30% do total de afetados e
o maior responsável a causar mortes (44% do total).

O programa de prevenção KIM NA ESCOLA - criado em 
2010 pela Sobrasa objetiva reduzir os incidentes por 

afogamento em INUNDAÇÕES e outros afogamentos 
através da educação em escolas  e comunidades.

PLANEJANDO 
INTERVENÇÕES 

IMPLEMENTE SUA
INTERVENÇÃO E REAVALIE

1

2

3

Compartilhe

o Flyer

Vídeo de 

prevenção em 

inundações  

FERRAMENTAS

Gibi de 

prevenção em 

inundações

1. Ao sinal de aumento 
do nível de água, 
acondicione seus 

pertences de valor,

2. Se tem água dentro 
de casa, vá 

imediatamente para 
áreas mais altas e 

acione 193 ou 199,

3. Se houver infiltração, 
rachaduras, barulho 

estranho, ou movimentação 
de postes/árvores, 

abandone imediatamente a 
casa,

4. Desligue a energia , 
só use celular e 

lanternas a pilhas. 

5. Feche o registro do 
gás, água e portas e 

janelas da casa.
6. Animais - solte-os,

7. Transmita alarme 
aos vizinhos,

8. Fique longe das 
correntes

de água,

9. Se pego em correnteza, 
flutue com a barriga para 
cima e os pés a frente e 
acene por socorro. Se 

possível arranje um material 
de flutuação,

10. Nunca tente salvar alguém entrando na água, avise 193, jogue algum 
material flutuante e aguarde os profissionais chegarem.

Recomendação

em inundações 

Curso gratuito em 

EAD

Entre as causas de 
afogamentos, a 
inundação é o 

desastre de maior 
impacto econômico. 
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http://www.sobrasa.org/programa-municipioresiliente-em-afogamento/
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2016/12/campanha_contra-INUNDA%C3%87%C3%95ES.jpg
https://www.youtube.com/watch?list=UUJuK-3Ip1pMza4SHj-VhKUQ&v=VKrxfPeWMoI
http://www.sobrasa.org/gibi-de-prevencao-em-inundacoes/
http://www.sobrasa.org/recomendacoes-em-situacao-de-inundacoes-alagamentos-e-enxurradas/
http://www.sobrasa.org/curso-prevencao-resgate-e-mitigacao-a-populacao-em-inundacoes/
http://www.sobrasa.org/prevencao-em-escolas-primarias/
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Veja todas nossas sinalizações <https://www.sobrasa.org/sinalizacao-de-risco-em-afogamento/>
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>

RESPEITE AS BANDEIRAS

Risco de
afogamento

Local fechado ao 
banho e esportes

Animais marinhos 
perigosos - mantenha-

se afastado

Esportes com 
prancha e motor 
estão proibidos

Área protegida
por guarda-vidas

Área adequada a esportes  
com pranchas e 

embarcações sem motor

Área desprotegida. 
Procure local 

com guarda-vidas
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https://www.sobrasa.org/sinalizacao-de-risco-em-afogamento/
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Veja nosso programa MUNICÍPIO+RESILIENTE EM AFOGAMENTO  <sobrasa.org/programa-municipioresiliente-em-afogamento/>
Acesse nosso manual gratuito <sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/>
Assista nosso vídeo em desenho animado <youtu.be/VKrxfPeWMoI>

“EDUCAR PARA 
NÃO AFOGAR”

Multi-ações
(inclui vários programas em um só local)

Programas de prevenção

SOBRASA

A solução ao problema AFOGAMENTO é simples

Redução de 52% nas 
mortes por 

afogamento em 40 
anos (1979-2017) 
aponta caminho 
acertado na luta 

contra esta endemia 
no Brasil.
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http://www.sobrasa.org/programa-municipioresiliente-em-afogamento/


Afogamento
cadeia de sobrevivência

12/12

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

vídeos de prevenção em afogamento

Água doce praias 

Inundações

Inundações

PiscinasPraias

Jogos on-line

Praias

Como usar os gibis?

Casas+seguras Piscinas

Jogos on-line
Baixar e imprimir

Fique por dentro de todo 
nosso trabalho 

preventivo ao longo 
destes 25 anos.

“FULL MEMBER” 

vídeo

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

