
 

 
MORTE POR AFOGAMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS  
 
A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS) reforça o alerta 
da APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI), para 
o ALERTA (dia 25 julho) de consciencialização da gravidade da morte por 
afogamento das crianças e jovens. Agradecemos também a informação 
credível e consciente dos vários meios de comunicação social que alertam para 
esta questão. 
 
A Organização Mundial da Saúde estima que, todos os anos, morram afogadas 
mais de 230 mil pessoas em todo o mundo. 
 
"Bastam quatro dedos de água." Mortes de crianças por afogamento 
aumentaram nos últimos dois anos. 
A Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) lança campanha 
de sensibilização "A Morte por Afogamento é Rápida e Silenciosa", em 
colaboração com a GNR. É a segunda causa de morte dos menores em 
Portugal. 
 
Aproveitamos a nossa função de alerta, de maior conhecimento do publico e de 
aumento do nivel de literacia em saude para esta questão, sobretudo com 
estratégias de prevenção. Baseamos-nos no CDC e apresentamos: 
 
12 PASSOS PARA A PREVENÇÃO DO AFOGAMENTO DE CRIANÇAS E 
JOVENS 
ESTRATÉGIA DE MAIOR CONHECIMENTO - UM CAMINHO PARA UMA 
MAIOR LITERACIA EM SAÚDE: 
 
BASEADO NO CDC (2022)- O afogamento é um importante problema de 
saúde pública que pode ser evitado.. Mais crianças de 1 a 4 anos morrem por 
afogamento do que qualquer outra causa de morte, exceto defeitos congênitos. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6957327698423607296/


O afogamento acontece em segundos e geralmente é silencioso. 
O afogamento pode acontecer a qualquer pessoa, a qualquer momento em que 
haja acesso à água. 
 
ALERTA PARA EVITAR O AFOGAMENTO 
 
1. Aprenda habilidades básicas de natação (saiba nadar, ensine a nadar) e 
segurança na água 
Aulas formais de natação podem reduzir o risco de afogamento. 1-5 Crianças 
que tiveram aulas de natação ainda precisam de supervisão próxima e 
constante quando estão dentro ou perto da água. 
 
2- Construa cercas que cercam totalmente as piscinas 
Construa e use uma cerca de quatro lados que envolva totalmente a piscina e a 
separe da casa, com portões de fechamento e travamento automático. Além 
disso, remova todos os brinquedos da área da piscina que possam atrair 
crianças para a piscina. 
 
3. Supervisionar de perto 
Designe um adulto responsável para supervisionar de perto e constantemente 
quando as crianças estiverem dentro ou perto da água (incluindo 
banheiras).  Os adultos que observam crianças dentro ou perto da água devem 
evitar atividades que distraiam, como ler, usar o telefone e consumir álcool ou 
drogas, porque o afogamento acontece de forma rápida e 
silenciosa. 1,6  Depois que o tempo de natação terminar, feche e tranque as 
portas que dão acesso à água. Seja proativo e aprenda sobre quaisquer riscos 
ao visitar outra casa ou local desconhecido. 
 
4 Use um colete salva-vidas 
Coletes salva-vidas reduzem o risco de afogamento durante o passeio de barco 
para pessoas de todas as idades e habilidades de natação. Coletes salva-vidas 
devem ser usados por crianças para todas as atividades dentro e ao redor da 
água natural. Os coletes salva-vidas também podem ser usados por nadadores 
mais fracos de todas as idades dentro e ao redor de águas naturais e 
piscinas. Não confie em brinquedos cheios de ar ou de espuma, pois estes não 
são dispositivos de segurança.  
5. Aprenda Reanimação cardiorrespiratória (RCR) 
Suas habilidades de RCP podem salvar a vida de alguém no tempo que leva 
para os paramédicos chegarem.  
 
6. Conheça os riscos das águas naturais 
Lagos, rios e oceanos têm perigos ocultos, como correntes ou ondas 
perigosas, rochas ou vegetação e visibilidade limitada. 8 Verifique a previsão 
antes de atividades na água, na água ou perto dela. As condições climáticas 
locais podem mudar rapidamente e causar inundações repentinas perigosas, 
ventos fortes e tempestades com raios. 
 
7. Evite álcool 



Evite beber álcool antes ou durante a natação, passeios de barco ou outras 
atividades aquáticas. Não beba álcool enquanto supervisiona as crianças. O 
álcool prejudica o julgamento, o equilíbrio e a coordenação.  
8. Use o sistema de amigos 
Nade sempre com um amigo. Escolha locais de natação que tenham salva-
vidas quando possível. O sistema de amigos é especialmente benéfico para 
pessoas com distúrbios convulsivos ou outras condições médicas que 
aumentam o risco de afogamento. 1 
 
9. Tome precauções adicionais para condições médicas 
Fornecer supervisão individual em torno da água, incluindo piscinas, se você 
ou um membro da família tiver um distúrbio convulsivo. Considere tomar banho 
em vez de usar uma banheira para tomar banho. Use coletes salva-vidas ao 
navegar. Outras condições médicas, como autismo ou doenças cardíacas, 
também estão associadas a um maior risco de afogamento. 1,10-12 
 
10. Considere os efeitos dos medicamentos 
Evite nadar se você tomar medicamentos que prejudiquem seu equilíbrio, 
coordenação ou julgamento. Esses efeitos colaterais aumentam o risco de 
afogamento. Vários medicamentos podem produzir esses efeitos colaterais, 
como os usados para ansiedade e outras condições de saúde mental. 13 
 
11. Não hiperventilar ou prender a respiração por muito tempo 
Não deixe os nadadores hiperventilarem antes de nadar debaixo d'água ou 
tentem prender a respiração por longos períodos de tempo. Isso pode fazer 
com que eles desmaiem e se afoguem. Isso às vezes é chamado de “apagão 
hipóxico” ou “apagão de águas rasas”. 
 
12. organize uma mesa-redonda de organizações nacionais sem fins lucrativos 
e governamentais de longa data com um forte histórico de fornecer programas 
de prevenção de afogamento e segurança na água, incluindo educação 
pública. 
 


