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DICAS INICIAIS

✓ A forma mais eficaz de reduzir os afogamentos é através da educação –

PRESENCIAL ou DIGITAL.

✓ Esse tipo de instrução possui diferentes conteúdos e formatos conforme o 

tempo que será ministrada, a faixa etária, a competência aquática do aluno e 

a finalidade a que ela se propõe – RESPEITAR SIGNIFICA ENSINAR MELHOR! 

✓ Avise seus alunos com antecedência o dia da ação, o que será abordado, 

tempo de duração, o que trazer e como se vestir.

✓ Peça que todos preencham o PAR-Q (substitui o atestado médico até a idade 

de 40 anos) e o Termo de Responsabilidade (isso é muito importante a sua 

segurança) – Para aulas digitais isso não será necessário.

✓ Divulgue sua ação em suas redes sociais marcando @sobrasa #afogamento 

para maior adesão ao seu evento.

OBJETIVO
Prover ferramentas na elaboração da instrução em prevenção, resgate e 
primeiros socorros de afogamentos ao voluntário SOBRASA.

Em parceria com

Atividades realizadas dentro da 
água devem SEMPRE ter supervisão 

de Prof. de natação e/ou guarda-
vidas. SEGURANÇA É A NOSSA 

PRINCIPAL MISSÃO.
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http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Tutoriais/Instrucao/Anexo%20I%20-%20PAR-Q.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Tutoriais/Instrucao/Termo%20de%20Responsabilidade_e_permissão_de_pesquisa.pdf
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Instrução

COMO REALIZAR A 
AÇÃO MAIS EFICAZ



Identifique o problema afogamento ao 
público da instrução

1
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Ambiente, faixa etária, 
atividades aquáticas mais 

comuns de afogamento.

Instituições envolvidas no 
problema na região (Defesa 

Civil, Bombeiros, Guarda-vidas, 
Prof. de saúde, outros)

https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/AFOGAMENTOS_Boletim_Brasil_2022.pdf
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/AFOGAMENTOS_Boletim_Brasil_2022.pdf


https://youtu.be/l9IUJQwqYyE
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https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/folder_afogamento_COMPLETO_2022_CURVA.pdf
https://www.sobrasa.org/manual-de-emergencias-aquaticas/
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Manual_de_acoes_voluntarios_SOBRASA_2023.pdf
https://www.sobrasa.org/curso-suporte-basico-de-vida-em-afogamento-sbva-6-12-h/
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/REPORTER/LIVRO_REPORTER_2022.pdf
https://youtu.be/PtwLv5GLR1o
https://youtu.be/PtwLv5GLR1o
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Baixe em alta 
resolução

Ao ensinar, RESPEITE a faixa etária, competência aquática, 
necessidade específica ou profissional e tempo proposto a instrução.

PODEM SER

1 – Totalmente digital – Assíncronas 

(gravadas) ou Síncronas (Lives ou 

vídeo comunicação).

2 – Digital + Presencial.

3 – Totalmente Presencial – sala de 

aula, ambiente aberto ou misto.

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/grade_conteudo_cadeia_sobrevivencia.png
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Uma instrução pode incluir um ou mais dos abaixo dependendo da faixa 
etária, competência aquática, necessidade específica ou profissional e 
tempo proposto a instrução.
1. Inicie com uma introdução ao afogamento: Tamanho do problema (onde, quem, 

idade, sexo, relação ao esporte em questão), definição de afogamento, 

diferentes gravidades e como se aplica ao público de alunos em questão. 

2. Use a linha do tempo do afogamento para entenderem todo processo.

3. Aborde a geografia da praia ou local e a sinalização gestual em socorro.

4. Fale um resumo sobre a Cadeia de Sobrevivência em Afogamento.

5. Exercite a Prevenção em afogamento consigo e com outros aplicado ao cenário 

que identificou melhor ao seu público. 

6. Faça-os identificar os riscos nos cenários diversos e naquele em que está 

fazendo a aula - Práticas

7. Exemplifique como reconhecer um afogamento fora da água, ao entrar e dentro 

da água.

8. Ensine que o socorro na água pode ser feito com uso de materiais improvisados 

(consciente e inconsciente).

9. Mostre as várias opções de equipamentos profissionais de salvamento aquático.

10. Como transportar o afogado a área seca.

11. Demonstre o Suporte Básico de Vida na areia.

12. Mostre casos de Classificação de gravidade e tratamento.

13. Mostre casos de Situações clínicas e traumáticas.

14. Mostre casos de como e quando chamar por ajuda

15. Termine com uma foto de todos juntos com a mão “PARE OS AFOGAMENTOS” e 

um cenário por trás. 

Identifique o conteúdo apropriado e formato
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5 tipos de aulas em diapositivos para baixar e usar no 

original conforme público, tempo e tipo de interesse.

AULA Tempo Público Formatos BAIXAR

1 – BÁSICA de 
PREVENÇÃO 

10 a 30 
min

Leigos interessados em 
seu Primeiro contato 
com o tema

Expositiva

2 - BÁSICA de 
AFOGAMENTO

30 a 45 
min

Atletas e profissionais 
interessados

Expositiva

3 - Afogamento 60 a 
120 min

Atletas da água e 
profissionais de saúde 
com oportunidade de 
responder

Expositiva
Oficina

4 - Suporte Básico
de Vida em 
Afogamento

4 a 5 h Atletas da água, 
profissionais de saúde 
e guarda-vidas

Curso

5 - Suporte 
Avançado de Vida 
em Afogamento

5 a 8h Profissionais de saúde Curso

Identifique o conteúdo apropriado e formato

SUPER IMPORTANTE: Só utilize as nossos aulas se mantiver 
exatamente o nosso modelo original.

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Tutoriais/Instrucao/Aula_Tutorial_15%20min_afogamento_2023.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Tutoriais/Instrucao/Aula_Tutorial_60%20min_SBVA_afogamento_2023.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Tutoriais/Instrucao/Aula_Tutorial_120%20min_SBVA_afogamento_2023.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Tutoriais/Instrucao/Aula_Tutorial_160%20min_SAVA_afogamento_2023.pdf
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/Tutoriais/Instrucao/Aula_Tutorial_30%20min_afogamento_2023.pdf
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Identifique o conteúdo apropriado e formato

Um exemplo de grade de instrução a ser aplicado na 

atualização de Guarda-vidas (NÃO É FORMAÇÃO)
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Obtenha o 
melhor 

desempenho de 
sua ação, 

questionando

Qual o Público-alvo?
Há relação com o que 

propomos fazer?

O público está interessado? Crianças gostam de ação, 
movimentação, fantasias e muita 
interação lúdica. Como manter a 

atenção?

O local é adequado?
Você planejou falar em espaço 

aberto sem microfone?

Você possuí material para 
participar?

O material que possui é 
adequado ao que esta propondo?

Evento em espaço aberto?

Previsão de Chuva?

CANCELAR? ADIAR?

Autorizações

Tem autorização de imagem e 
atestado de saúde de todos 
participantes e do espaço 

público?

Eventos em PRAIAS e RIOS 
devem ter a segurança de um 

GUARDA-VIDAS exclusivo a essa 
função. SEGURANÇA É A NOSSA 

PRINCIPAL MISSÃO.

Identifique o conteúdo apropriado e formato
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Logística da ação - resumo4

Estabeleça 
data, horário e 
e participação

Confirme com a instituição a 
data, horário e tempo de 

duração.

Programe com antecedência. 
O local é o mesmo planejado 

ou existem variáveis 
diversas?

Poste no Telegram SOBRASA 
com antecedência, 

aumentando a frequência e 
atenção a sua ação.

Se for um evento local, basta 
1 semana antes, mas se 

depende de deslocamento, 
hospedagem, faça com um 

mínimo de 30 dias. 

Verifique com o organizador 
a estratégia que ele utilizará 

para divulgação.

Se o evento estiver sendo 
organizado por outros, é 

importante o alinhamento 
com o Organizador.

Linguajar e número mínimo 
de voluntários necessários

adequado ao público?

Mantenha o tempo de ação 
adequado ao interesse, sua 
competência e capacidade.

Baixe a arte DOS CARTAZES 
dos principais programas 
para avisar de seu evento 

nas mídias sociais.  

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/modelo_cartaz_kim_na_escola_P+S_sobrasa_kids__SURF_SALVA_INSTRUCAO_23.ppt
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Planeje o 
ambiente e 

público

Use todo o material 
cenográfico que tiver acesso e 

que seja adequado a ação, 
tendo o OK do organizador

Tenda, guarda-sol, wind-
banner, cartaz, banner, 

pôsteres, prancha e outros

Utilize os materiais de forma 
concentrada para ser mais 

visível e impactante

Atenção ao clima 

Considere a possibilidade de 
vento e de chuva, e até 

cancelar a atividade. Guardar 
o material molhado reduz 
muito sua durabilidade.

Leve material extra

Corda, fita tape, 
tesoura/estilete, lacre, fio de 

extensão e adaptadores 
elétricos tipo T 

Avalie a necessidade de 
cadeira, mesa e som pequeno 

com microfone. Um evento 
sem som, é um evento 

apagado.Licença de imagem (todos) e 
atestado médico/Par-Q se 
envolver atividade física.

Fundamental providenciar

Só realize o evento se houver 
segurança local. SEGURANÇA É 
A NOSSA PRINCIPAL MISSÃO.

Logística da açãoLogística da ação - resumo4
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1. Aborde as dicas com simples linguajar.
2. Procure não tentar falar de tudo sobre o tema.
3. Aulas mais práticas, lúdicas e visuais do que discursada tem 

maior impacto, mesmo com adultos. 

Sempre que possível, agregue mensagem de 
valor social, educacional, e/ou ecológico.
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Logística da ação - resumo

https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/wp-content/uploads/2014/09/cadeia_sobrevivencia_afogamento_2014_com_texto.jpg
https://youtu.be/DNnyGnovkPo
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/novos_mascotes.rar
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• Após a ação, entregue materiais pertinentes a faixa etária e sua ação 
(folder, flyer - basta um por aluno).

• Para certificados aos alunos, o instrutor deverá contactar a SOBRASA 
previamente para alinhamento.

• Compartilhe no Telegram SOBRASA: as 3 melhores fotos e 1 vídeo (usando seu 
material e uniforme): Instituição organizadora: Seu nome: outros voluntario; 

Estado: Cidade: Evento: data: tempo da ação; e número de participantes.
• Publique em suas redes sociais nos marcando: @sobrasa #afogamento 

para ter maior adesão ao evento.
• Avalie pontos positivos e negativos de sua ação com outros voluntários e 

descreva no grupo Telegram, assim todos aprendemos em conjunto.

Reportar e reavaliar os 4 pontos anteriores
5

ORIENTAÇÕES GERAIS APÓS A AÇÃO

https://t.me/sobrasa
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COMO CITAR ESSSE MANUAL
David Szpilman e Diretoria 2022-26.
Tutorial INSTRUÇÃO
Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático -
SOBRASA - Publicado on-line em 
http://www.sobrasa.org, Fevereiro 2023.

http://www.sobrasa.org/


COMO FAZER?
1. Conhecer a SOBRASA.

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

3. Conhecer nosso cardápio de Programas em Prevenção de Afogamentos , ler 

todo esse manual e escolher participar/organizar um ou mais deles (começar 

com um, se nunca fez antes).

4. Preencher o “Termo de Colaboração”(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. Esse termo será 

avaliado por nossa diretoria e lhe daremos retorno em 15 dias úteis, com a sua 

aprovação, ou solicitando mais informações.

5. Com o “TC” aprovado, você receberá seu material selecionado em 15 a 20 dias 

uteis e estará pronto as ações. 

6. Ao realizar qualquer evento ou ação você deverá publicá-la em nosso grupo 

Telegram para que possamos contabilizar seu trabalho e lhe enviar mais material. 

No Telegram poste as informações junto com um máximo de 3 fotos e 1 vídeo 

usando seu material e uniforme.

Instituição organizadora:

Seu nome:

Outros voluntários;

Estado e Cidade:

Evento/programa:

Data:

Tempo da ação;

Número de participantes:

Faixa etária dos participantes:

INTERESSANTE
estar por dentro

RESUMO DA CONDUTA 
ÉTICA DO VOLUNTÁRIO

(dentro do manual)

COMO CITAR A 
SOBRASA E SUA MARCA 

EM EVENTOS
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https://www.sobrasa.org/o-que-e-a-sobrasa/
https://www.sobrasa.org/objetivos/
http://www.sobrasa.org/
https://forms.gle/7MnQ6hRYu1QiRg9PA
https://t.me/sobrasa
http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/Manual%20de%20gestao%20de%20marca%20e%20Identidade%20visual_SOBRASA_mini.pdf
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/MANUAL_VOLUNTARIO/Manual_de_acoes_voluntarios_SOBRASA_2023.pdf


FIM


