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RESUMO  

O trabalho apresenta o contexto do ambiente aquático como lazer, mas também como 

propiciador de tragédias. Objetiva-se descrever o perfil epidemiológico do afogamento e 

submersões acidentais na Bahia, entre os anos de 2010 – 2019. A metodologia teve por 

base um trabalho de recorte transversal, com bases em dados secundários do DATA/SUS. 

Foi possível observar que as  mortes por afogamento representam um número 

significativo por causas externas na Bahia e atingem principalmente adultos jovens na 

região leste do estado. 
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INTRODUÇÃO 

O ambiente aquático, para as crianças, é associado a prazer, lazer e relaxamento. 

Entretanto, pequenos descuidos podem transformar esses momentos em tragédias 

(SZPILMAN, 2005). No que tange às mortes por afogamento no Brasil, crianças na faixa 

etária entre os 5 e 14 anos aparecem em segunda lugar, sendo também, a terceira causa 

de morte externa, contabilizando uma média anual de 7.210 mortes (CRUZ, 2002).  

O afogamento ou submersão acidental, causado pelo preenchimento dos pulmões com 

água ou outros líquidos, caracteriza-se como um quadro de asfixia. Dentre as mortes 

provocadas por tal acontecimento, em solo nacional, 90% acontecem a dez metros de 

algum tipo de medida de segurança, reafirmando a ineficácia das políticas públicas e do 

atendimento de emergência (SEGUNDO; SAMPAIO, 2015).  
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Portanto, objetiva-se, com esse estudo, descrever o perfil epidemiológico dos 

afogamentos e submersões acidentais na região da Bahia, entre os anos 2010 e 2019. 

METODOLOGIA 

O estudo possui método descritivo, transversal com dados secundários, referentes a todos 

os pacientes vítimas de afogamento no estado da Bahia. Os dados foram retirados do 

DATASUS, através do tópico de Mortalidade- 1996 a 2016, pelo Código Internacional 

de Doenças (CID 10). Foram utilizados os dados referentes ao período de 2010 a 2019. 

As variáveis analisadas nesse estudo foram macrorregiões de saúde, a incidência, o 

comparativo do total de mortalidade por causas externas e por afogamento e submersão 

acidental, casos de afogamento e submersão acidental por ano e a ocorrência baseado na 

faixa etária. Os dados foram transferidos e tabulados na plataforma Microsoft Excel, e 

apresentados através de gráficos. Além disso, por não envolver diretamente os seres 

humanos, não houve obrigatoriedade de termo de consentimento livre esclarecido 

(TCLE), assim como de aprovação pelo Comitê de Ética Médica. 

RESULTADOS  

A respeito da prevalência de afogamento e submersão acidental, entre os anos de 2010 e 

2019, na Bahia, não houve grandes variações, tendendo à constâncias ao longo do tempo. 

O total de casos, dessa forma, que ocorreram nesse período, foram de 4890 casos, tendo 

seu menor número (8,81%) no ano de 2019 e maior número (11,67%) no ano de 2010. 

      

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 
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GRÁFICO 1: NÚMERO DE CASOS 

OCORRIDOS NA BAHIA ENTRE 2010 E 2019.



                   

 
Ao comparar a incidência de casos por afogamento e submersões acidentais com o 

somatório de casos de todas as mortes por causas externas presentes no banco de dados 

do DATASUS, foi possível notar que o número de afogamentos por submersões 

acidentais consiste em cerca de 3,78% no total de mortes por causas externas, sendo esse 

total 129193 casos. 

 

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 

Percebe-se que, no Estado da Bahia, o número de casos entre 20 e 30 anos é o mais 

prevalente, correspondendo a 825 casos (16,87%). As crianças, por sua vez, dentro da 

faixa etária de 5 e 14 anos, exibem um valor de 612 casos (12,51%). 

 

1

100

10000

1000000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total

GRÁFICO 2: MORTALIDADE POR 

AFOGAMENTO E SUBMERSÃO ACIDENTAL X 

TOTAL DE CAUSAS EXTERNAS.
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GRÁFICO 3: AVALIAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA 

DOS CASOS DE AFOGAMENTO E 

SUBMERSÕES ACIDENTAIS.



                   

 
Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 

Por fim, ao analisar o número total de casos de afogamento e submersões acidentais por 

macrorregiões em relação ao estado, conforme gráfico abaixo.  

 

Fonte: Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 

Observa-se que a região que evidenciou maior número de casos foi a Leste, que 

corresponde à cidade de NRS-Salvador, contabilizando 1045 casos (21,37%) e com o 

menor número de casos foi a região Nordeste, com 248 casos (5,07%), correspondente à 

NRS-Alagoinhas. 

DISCUSSÃO 

Ao ser analisado a prevalência de afogamento na Bahia entre os anos de 2010 e 2019 

percebeu-se uma constância nos resultados variando entre 440 e 571 por ano. Refletindo 

que, provavelmente, pouco foi desenvolvido na questão de prevenção contra o 

afogamento uma vez que a conduta prioritária é a prevenção podendo evitar em quase 

85% os casos de afogamento¹. A falta de sinalização sobre os riscos de banhos de mar nas 

praias pode dificultar a prevenção dos afogamentos.  
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GRÁFICO 4: AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA NO 
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Quando observado a mortalidade por afogamento e submersão acidental em relação ao 

total de mortes por causas externas expressa cerca de 3,78% do total demonstrando que o 

afogamento tem uma proporção alta no número de óbitos reforçando a necessidade de 

prevenção através de programas de ensino de competências básicas de natação, segurança 

aquática e de salvamento seguro.  

No que se refere a mortalidade por afogamento e submersão acidentais por faixa etária, 

os dados mostraram que no estado baiano os casos entre 20 e 30 anos são os mais 

prevalentes tendo um total de 16,87% dos casos e a próxima faixa etária mais prevalente 

é de 5 a 14 anos com um valor de 12,51% dos casos. O que mostrou ser diferente do perfil 

mundial de afogamento no qual a faixa etária mais prevalente é dos 5 aos 14 anos¹. Esse 

dado sugere que a maioria dos afogamentos na Bahia ocorrem provavelmente por falta de 

habilidade de natação e falta de prudência necessária.  

Por último foi analisado as macrorregiões do estado da Bahia e a região leste contabilizou 

o maior número de casos, o que pode ser atribuído ao fato de Salvador ser uma cidade 

costeira contemplada com muitas praias e clima adequado ao banho de mar de forma que 

a praia faz parte de dos pontos turísticos da cidade e uma opção de lazer justificando o 

fato que a população tem contato frequente com a água do mar ficando mais propensos a 

afogamentos além, de ser a cidade com maior número de habitantes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As mortes por afogamento representam um número significativo por causas externas na 

Bahia e atingem principalmente adultos jovens na região leste do estado. A prevenção é 

a ferramenta mais eficiente na redução das mortes por afogamento, de modo que 

estratégias de resgate rápidos podem servir como fonte de conhecimento oferecendo 

subsídios para direcionar as ações por parte dos gestores públicos em vista da prevenção 

de afogamento. 
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