
Campanha da SOBRASA por convite da Organização Mundial  de Saúde baseado na 
Resolução das Nações Unidas em 2021, reconhecida por todas as 193 nações membros.

https://www.who.int/campaigns/world-drowning-prevention-day/2022


25 de julho  - Dia Mundial da Prevenção em Afogamentos

https://t.me/sobrasa


25 de julho  - Dia Mundial da Prevenção em Afogamentos

A cada UMA HORA e 
MEIA um Brasileiro
morre afogado.

59% das mortes na  faixa de 1 
a 9 anos de idade ocorrem em 

piscinas e residências.

Homens morrem 
em média 6,8 
vezes mais.

Adolescentes tem 
o maior risco de 
morte.

46% dos óbitos 
ocorrem até os 29 
anos. 

O Norte do Brasil 
tem a maior 
mortalidade. 
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A cada 2 dias um TURISTA
morre no Brasil.
16% são turistas de São Paulo, e
9% das mortes ocorrem com turistas na Bahia.
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Crianças < 9 anos se 
afogam mais em 

piscinas e em casa.

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

da bomba em piscinas.

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

represas e praias).

A cada 3 dias UMA 
criança morre 
afogada em casa.

45% ocorrem 
no verão

(Dez a Mar)
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Redução de 50% na mortalidade por 
afogamento em 39 anos (1979-2019) 
aponta ESTAMOS NO CAMINHO CERTO!

Cada óbito por 
afogamento  custa 
R$ 210.000,00 ao 

Brasil

AFOGAMENTO é ACIDENTE?
"afogamento não é acidente, não 

acontece por acaso, tem prevenção, e 
esta é a melhor forma de 

tratamento“ Szpilman

AFOGAMENTO É UM INCIDENTE!

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

Conheça a página da OMS que fala do Dia 

Mundial da Prevenção do Afogamento

https://www.who.int/campaigns/world-drowning-prevention-day/2022
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235.600 
óbitos ao ano.

50% de todas 

as mortes ocorrem 

em idade menor 
de 25 anos.

10 maiores 
causas de morte 

de 5 a 14 anos.

3 X mais mortes em 

países de baixo 
poder aquisitivo e 
renda per-capita.

Uma das doenças de maior impacto na
saúde e na economia do mundo.

37 mortes 
a cada 

hora.

mortalidade 
<1.3 por 

100.000 hab. mortalidade 
1.3-3.9 por 

100.000 hab.

mortalidade 
> 3.9 por 

100.000 hab.

mortalidade 
desconhecida 

SOBRASA estima 
que seja mais de 
500.000 no 
mundo.

Em países de baixa e média 
renda mais de 90% ocorrem 

em rios, lagos, poços, no lar, e 
piscinas.

Mapa mundial de mortes por afogamento/100.000hab.
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Sugestão 1 - extrema facilidade de execução

1. Uma frase de impacto sobre o problema: clique aqui 

2. Uma foto ou um vídeo usando azul: aqui entra sua criatividade.

3. Uma dica de prevenção (sobre a solução): clique aqui para ver 

as possiblidades.

4. Use uma de nossas molduras (quadrada, retangular deitado ou 

em pé): clique aqui para baixar

5. Publique em suas redes sociais nos marcando e assim o mundo 

conhecerá sua ação. 

Dicas
•

•

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/wdpd/2022/molduras_dia_D.rar
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Dicas
•

•

Sugestão 2 - fácil execução
1. Escolha um de nossos gibis de prevenção e leia com seus 

filhos ou as crianças do seu condomínio – clique

2. Escolha um de nossos vídeos em desenho animado e 

passe para suas crianças - clique

3. Para adultos, passe nosso vídeo Emergências Aquáticas 

sobre o problema e as soluções - clique

https://www.sobrasa.org/gibis-de-prevencao-em-praias-piscinas-rios-e-inundacoes/
https://www.sobrasa.org/desenhos-animados-em-prevencao-de-afogamento/
https://youtu.be/PtwLv5GLR1o
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Sugestão 3 - média dificuldade de execução

1. Faça um vídeo (com o celular em pé) da sua 

mensagem sobre prevenção em afogamento para o 

Reels ou TIKTOK.

2. Use azul, na camisa ou fita, ou boné 

3. Use uma de nossas molduras, clique aqui para baixar

Dicas
•

•

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/wdpd/2022/molduras_dia_D.rar
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KIM NA ESCOLA
Interação de 35 minutos 
com crianças, utilizando 
nossos vídeos em desenho 
animado, gibis, máscaras, 
marionetes e teatralização. 

É simples, rápido, lúdico 
e impacta crianças em 
idade escolar e seus pais 
com medidas de 
prevenção em 
afogamento! 

Sugestão 4 – Exclusiva ao nosso voluntário treinado
Clique na figura para ir a web

SURF-SALVA
Educa SURFISTAS na 
prevenção, salvamentos e 
primeiros socorros com 
uso da prancha de surf. 

É prático, simples, lúdico e 
impacta surfistas na prevenção 
de afogamentos consigo e com 
outros! 

PISCINA+SEGURA
Educação com professores 
e alunos em prevenção de 
afogamentos utilizando 
apenas 5 medidas. 

É divertido, seguro, simples, 
lúdico e impacta na prevenção 
de afogamentos! 

Instrução
Educa profissionais de 
saúde, atletas e pais em 
prevenção, salvamentos e 
primeiros socorros. 

É gratuito, on-line, e  impacta 
a todos  com interesse em 
saber mais sobre prevenção 
de afogamentos! 

https://www.sobrasa.org/prevencao-em-escolas-primarias/
https://www.sobrasa.org/surf-2/
https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://www.sobrasa.org/curso-suporte-basico-de-vida-em-afogamento-sbva-6-12-h/


VOCÊ CONHECE nossos mascotes?

Eles ajudam na 
educação da prevenção 

em afogamentos! 

Baixar mascotes, figurinhas e 
logotipos para uso na campanha

VOCÊ CONHECE nossos programas 
e ferramentas gratuitas?

SAIBA QUEM É A 
SOBRASA

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/wdpd/2022/mascotes_logos_figurinhas.rar
https://youtu.be/wps6qWfs7GI


• 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% os óbitos por afogamento. 
• Duas entre 16 pessoas que morrem afogadas diariamente no Brasil estão alcoolizadas.
• 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, surfistas e 
experientes “aquamans” 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.

• 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?
• 75% das mortes por afogamentos ocorrem em rios, lagos e represas, longe da presença de uma 

GUARDA-VIDAS.
• Que tal ser parte da solução e não do problema?
• "UNIR PARA REDUZIR OS AFOGAMENTOS". 
• "AFOGAMENTO NÃO É ACIDENTE, NÃO ACONTECE POR ACASO, TEM PREVENÇÃO, E ESTA É A 

MELHOR FORMA DE TRATAMENTO“.
• Quando nada acontece é quando tudo deu certo.
• O que você está fazendo para não ser o próximo?
• O afogamento é evitável em 99% dos casos. É chamado erroneamente de acidente devido a ideia 

de ser um acaso da natureza e algo inevitável.
• A Cura do incidente AFOGAMENTO é a PREVENÇÃO.
• Basta um piscar de olhos, e um afogamento acontece.

Uma frase de impacto sobre o problema, 
chama atenção para o seu post

retornar



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

• PREVENIR É SALVAR - EDUCAR PARA NÃO AFOGAR!
• Você já passou sufoco no surf? Compartilhe esse conceito - EU SURFO + SEGURO - eu gosto da 

vida!
• ATENÇÃO 100% em crianças, a distância de um braço, mesmo na presença de guarda-vidas!
• Banho somente na presença de guarda-vidas!
• PREVENÇÃO é a ferramenta mais eficaz contra afogamentos! 
• PREVENÇÃO é reconhecer e respeitar nossos limites! 
• Até grandes nadadores precisam usar colete salva-vidas!
• "Se beber, fique fora da água"
• Uso de BOIA só com um responsável a distância de um braço. 
• Compartilhe esse conceito - EU USO COLETE SALVA-VIDAS - eu gosto da vida!
• Respeite suas limitações e só permita crianças entrar na água acompanhada de um adulto. 
• CADA AMBIENTE AQUÁTICO TEM SEU RISCO – saber nadar na piscina é diferente de lidar com 

mar ou rios.
• CUIDADO COM A FALSA CONFIANÇA gerada em pessoas com competência aquática de flutuar ou 

nadar em piscina - a realidade do risco de afogamento é muito diferente.
• Respeitar seus limites é guardar seu maior tesouro! 
• A NATAÇÃO pode ajudar a REDUZIR O RISCO DE AFOGAMENTO se não for superestimada como 

ferramenta (Efeito Peltzman). 
• Aprenda a nadar, respeite seus limites, reconheça os riscos, e saiba como prevenir! 
• ATIVIDADE AQUÁTICA muito complexa para o enfrentamento ao afogamento são ineficazes, 

podendo impactar o desenvolvimento psicomotor, sócio-afetivo e/ou cognitivo da criança, e ao 
invés de aumentar a segurança, podem levar ao Transtorno do Estresse Pós-Traumático ou um 
risco ainda maior. 

• Evite atividades que possam aprisionar debaixo da água e RESPEITE AS DIFERENÇAS!

Uma frase solução ao 
problema, orienta como evitar.

retornar

Baixar o conteúdo abaixo

http://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/wdpd/2022/10_mapas_mentais_SOBRASA_2022.rar


VOCÊ CONHECE nossos programas 
e ferramentas gratuitas?

clique nas imagens

Gibis de prevenção 

em afogamento

Água doce Inundações PiscinasPraias

Como usar 

os gibis?

Água doce praias Inundações

Casas+seguras Piscinas

Jogos on-line

Praias
Baixar e 

imprimir

Top 

mensagens

Multi-ações
(inclui vários programas)

Desenhos animados

Cursos EAD

casa

Eventos Prevenção

Esporte

retornar

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://youtu.be/HLTyifcKV-c
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/
https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://www.sobrasa.org/prevencao-em-escolas-primarias/
http://www.szpilman.com/abc-dos-primeiros-socorros/
https://www.sobrasa.org/ano-2020-semana-latino-americana-de-prevencao-em-afogamentos-23-a-29-de-novembro/
https://www.sobrasa.org/programa-municipioresiliente-em-afogamento/
https://www.sobrasa.org/lifesaving-clube-surf-river-pool/
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/folhetos-dicas-de-prevencao-para-compartilhar-em-suas-midias-sociais/
https://www.sobrasa.org/cursos-informativos-gratuitos/
https://www.sobrasa.org/ano-2021-o-que-fazer-no-dia-mundial-de-prevencao-em-afogamento-25-de-julho/
https://www.sobrasa.org/piscinamaissegura/
https://www.sobrasa.org/salvamento-aquatico-esportivo/

