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Resumo
O afogamento é uma das principais causas de morte em crianças e adultos jovens no Brasil. Em 2012, 6.369
brasileiros (3.3/100.000 habitantes) morreram afogados. O afogamento foi a segunda causa de morte para idades de
1 a 9 anos, 3ª causa nas faixas de 10 a 19 anos, 4ª na faixa de 20 a 24 anos e 6ª causa de 25 a 29 anos. Em média
homens morrem 6 vezes mais que as mulheres por afogamento, e a maior relação ocorre na faixa de 25 a 29 anos (17
vezes mais). Usualmente relacionado a situações de lazer, o afogamento provoca sempre uma surpresa e todos que
jamais haviam admitidos antes esta tragédia como uma possibilidade. A grande maioria dos casos de afogamentos
pode ser evitada com medidas de prevenção e redução de riscos, e a mais importante delas é a supervisão bem
realizada nos ambientes aquáticos. Riscos existem em qualquer atividade aquática e assim sendo também ocorrem
no mergulho livre. Os riscos são sempre proporcionais à atitude do mergulhador, ao investimento em treinamento e
ao equipamento. Atualmente, o ensino formal é pouco ofertado nesta área e seu aprendizado pouco procurado, o
que tem exposto um número significativo de praticantes. Se conhece muito pouco sobre a atividade de mergulho
livre e seus incidentes. Esta revisão procura difundir os conceitos relativos a nova definição do afogamento, sua
nomenclatura e classificação, divulgar a nova cadeia de sobrevivência, a prevenção ativa, reativa e mista, as técnicas
de resgate de mergulhadores, o tratamento e as mais recentes abordagens no mergulhador de apnéia afogado.
Objetivo: Revisão crítica dos incidentes no mergulho em apnéia e a aplicação da Cadeia de Sobrevivência do
Afogamento. Esta recomendação tem como objetivo fornecer mais informações sobre o assunto e medidas de maior
segurança aos usuários e praticantes de mergulho em apnéia.
Materiais: Foram utilizadas como referências bibliográficas obras da área do mergulho e de emergência que
abordassem os temas mergulho livre, afogamento, resgate e sua prevenção bem como pesquisas na base de dados
Medline, artigos apresentados em congressos, recomendações nacionais e internacionais.

As RECOMENDAÇÕES de boas práticas em segurança aquática em atividades de mergulho livre estão
resumidas abaixo.
Campanha MERGULHO+SEGURO (Acrônimo utilizado)
Mergulhe sempre que possível em lugares mapeados e conhecidos
Evite sair da água por pedras
Reconheça as condições estressantes do mar/tempo – (visibilidade, temperatura, correntes) Só mergulhe se for
seguro!
Garanta treinamento e a boa condição de saúde antes de mergulhar
Urgências - Saiba como evitar um acidente e/ou ajudar nestes casos
Habitue-se a sair da água em caso de relâmpagos ou trovões
Livre-se do cinto de lastro em caso de emergência (Fivelas de desengate rápido)
Observe o local mais seguro para entrar na água e não o mais próximo
+
Sempre mergulhe acompanhado (com apoio de superfície de preferência) e com adequado intervalo de
superfície entre um mergulho e outro
Evite hiperventilação, hipoglicemia, uso de álcool, tabaco, alimentos pesados, ou drogas.
Garanta seu condicionamento físico e siga as regras de segurança
Utilize bóia de sinalização na superfície, instrumento de corte afiado e bem posicionado
Reavalie seu exame médico anual
Observe distância as embarcações, Piers, estacas, pedras, correntes, redes e seres marinhos perigosos.

“Aspectos positivos nos esportes terrestres, como a virilidade, a presunção e a agressividade tornam – se
extremamente perigosos na água, onde o mergulhador só pode contar com a própria capacidade e
experiência, e onde inexiste qualquer estrutura de socorro, em caso de emergência. Na água, a maioria dos
acidentes tem como causa a escolha do mergulhador entre o risco e a segurança” (SANTARELLI, 1983).
INTRODUÇÃO
O trauma, diferentemente de outras doenças, ocorre inesperadamente na grande maioria das vezes,
principalmente em crianças, o que gera invariavelmente uma situação caótica dentro do âmbito familiar.
Dentre todas as possibilidades de trauma, o afogamento é sem dúvida o de maior impacto familiar, social e
econômico, tendo um risco de óbito 200 vezes maior quando comparado ao acidente de trânsito. A
Organização Mundial da Saúde estima que 0,7% de todas as mortes no mundo - ou mais de 500 mil mortes a
cada ano - são devido a afogamento não intencional. Como alguns casos de óbitos não são classificados
como afogamento pela Classificação Internacional de Doenças este número subestima a realidade mesmo
para países de alta renda, e não inclui situações como inundações, acidentes de navegação e tsunamis.
O afogamento é uma das principais causas de morte em crianças e adultos jovens no mundo,
embora estejamos quantificando apenas 6% do problema. Isto ocorre pela forma como os dados sobre o
assunto são coletados, classificados e reportados, assim como pela dificuldade em interpretar e ajustar estes
dados para nossa realidade. Para a sociedade em geral a palavra “afogamento” remete ao salvamento e as
medidas de primeiros socorros como as mais importantes, no entanto, a ferramenta de maior eficácia na
luta contra os afogamentos é a prevenção. Então porque é tão difícil convencer nossa sociedade e gestores
públicos e privados a investir neste segmento? As maiores razões para isto são o nosso desconhecimento do
tamanho exato do problema, tais como o número de pessoas que diariamente se submetem ao risco de
incidentes aquáticos e os custos humanos e financeiros destas tragédias (fatais ou não). Um dos grandes
desafios é conseguir impactar a sociedade com a possibilidade desta ocorrência que esta entre todos e
muita próxima de acontecer. O conhecimento destas variáveis nos permitirá fazer um balanço entre os
benefícios e os custos a sociedade e ainda elaborar estratégias que possam mitigar o fardo elevado do
afogamento, utilizando melhor os recursos disponíveis em prevenção.
A tragédia do afogamento está presente em nosso dia-a-dia com 18 mortes diárias (ano 2012).
O afogamento envolve principalmente a assistência pré-hospitalar prestada por leigos, guarda-vidas,
socorristas, mergulhadores e profissionais de saúde. Portanto, é essencial que todos tenham conhecimento
da cadeia de sobrevivência no afogamento que inclui desde a assistência pró-ativa de prevenção praticada
antes de ir à pratica dentro da água, a identificação de comportamentos e situações de risco iminente no

ambiente aquático, passando pela assistência pré-hospitalar de atender uma ocorrência em seu ambiente
familiar, até finalmente a internação hospitalar se necessária. No afogamento, o resgate é um dos
componentes vitais para salvar o paciente; e a avaliação e os primeiros cuidados são fornecidos em um
ambiente altamente hostil, a água. Aos mergulhadores, o conhecimento da assistência reativa prestada ao
afogado para ajudá-lo sem, contudo tornar-se uma segunda vítima é fundamental. Saber como e quando
realizar o suporte básico de vida ainda dentro da água e acionar o suporte avançado pode fazer a diferença
entre a vida e a morte do afogado. Quando este tipo de assistência não é realizado adequadamente no local
do evento, pouco se pode realizar no hospital para modificar o resultado final.
O afogamento é uma das principais causas de morte em crianças e adultos jovens no Brasil. Em
2012, 6.369 brasileiros (3.3/100.000 habitantes) morreram afogados O afogamento foi a segunda causa de
morte para idades de 1 a 9 anos, 3ª causa nas faixas de 10 a 19 anos, 4ª na faixa de 20 a 24 anos e 6ª causa
de 25 a 29 anos. O maior risco de morte por afogamento ocorre na faixa de 15 a 19 anos (4.7/100.000 hab) e
o menor risco em crianças menores de 1 ano (1.5/100.000 hab). De todos os óbitos por afogamento 51%
(3259) ocorrem até os 29 anos. As piscinas e os banhos são responsáveis por 2,6% de todos os casos de óbito
por afogamento, mas atingem predominantemente (56%) a faixa de 1 a 9 anos de idade. Em média homens
morrem 6 vezes mais que as mulheres por afogamento, e a maior relação ocorre na faixa de 25 a 29 anos (17
vezes mais). O gênero feminino é menos freqüente em todas as faixas etárias. As estatísticas de mortes por
afogamento mostraram grande variabilidade entre as regiões e os estados brasileiros. Em 2011, a região
Sudeste mostra o menor risco (2,5/100.000 hab.) de óbitos por afogamento e a região Norte o maior risco
(13,2).
Usualmente relacionado a situações de lazer, o afogamento provoca sempre uma surpresa nos
familiares e amigos, que jamais haviam admitidos antes esta tragédia como uma possibilidade, neste
momento destinado ao prazer do esporte ou lazer perto ou na água (SOBRASA, 2014). Riscos existem em
qualquer atividade aquática e assim sendo também ocorrem no mergulho livre. Os riscos são sempre
proporcionais à atitude do mergulhador, ao investimento em treinamento e ao equipamento.
Existe uma cultura no Brasil de se comprar o material e realizar o mergulho em apnéia sem nenhum
treinamento ou entendimento dos riscos relacionados a esta atividade. Atualmente, o ensino formal é pouco
ofertado nesta área e seu aprendizado pouco procurado, o que tem exposto um número significativo de
praticantes aos riscos inerentes à atividade (RAMOS, 2013).
O mergulho em apnéia no Brasil é realizado em grande parte por pescadores subaquáticos e
indiretamente pelos praticantes de atividades aquáticas que eventualmente necessitam da apnéia para
sobreviver aos momentos submersos, sendo que, ainda é tímido o número de praticantes “puros” de apnéia.
A Federação Aida Brasil, fundada pela mergulhadora e instrutora Karoline Meyer, desde 2000, possui como
um dos focos a educação e a disseminação de regras de segurança no esporte. Hoje, a federação possui 230
sócios individuais, praticantes do mergulho em apnéia. Os cursos de mergulho em apnéia alcançam diversos
perfis, desde os pescadores sub, aos esportistas aquáticos, passando pelos mergulhadores autônomos que
visam melhorar a aquacidade, tranquilidade e economia de ar quando submersos, até chegar nos
praticantes da apnéia propriamente dita. A AIDA, associação internacional para o desenvolvimento da
apnéia oferece diversos níveis de curso. Atualmente, constata-se um crescente interesse das entidades
internacionais na área, sendo visto novos programas educacionais também na PADI, IANTD, SSI, NAUI e
outras certificadoras de mergulho internacionais.
Estatisticamente, se conhece muito pouco sobre a atividade de mergulho e se ela pode ser
considerada segura de fato na atualidade. De certo sempre poderá ser mais segura através do
comprometimento, atitude e dedicação de cada mergulhador com as medidas de segurança.
Nesta recomendação, foram utilizadas como referências bibliográficas obras da área do mergulho e
de emergência que abordassem os temas mergulho livre, afogamento, resgate e sua prevenção bem como
pesquisas na base de dados Medline, artigos apresentados em congressos, recomendações nacionais e
internacionais.
Esta recomendação tem como objetivo fornecer mais informações sobre o assunto e medidas de
maior segurança aos usuários e praticantes de mergulho em apnéia.

HISTÓRICO
O mergulho em apnéia é a modalidade mais antiga do mergulho. Não é possível saber quando o
homem descobriu que podia mergulhar bloqueando a respiração, mas as origens do mergulho
provavelmente estão ligadas às necessidades e desejos de extrativismo.
Desde os tempos mais remotos da Antiguidade, o homem aventurou-se na exploração do mundo
submarino praticando a primeira modalidade de mergulho: a apnéia (BRACONY, 1989). As primeiras
experiências limitavam-se certamente a pequenas profundidades e com o fim de recolher alimentos,
esponjas, corais e madrepérola como nos sugerem os objetos encontrados nas ruínas de Bismaya e Tebas.
(RAMBELLI, 2002).
As Amas do Japão e da Coréia, mergulhadoras apneistas munidas de máscaras rudimentares
mergulhavam há mais de 1500 anos em busca de ostras perlíferas, conchas, crustáceos e algas comestíveis
(GUARDABASSI, NACCARATO, 1996).
A coleta de esponjas e moluscos, a sabotagem e a recuperação de cargas naufragadas foram citadas
por Homero na Ilíada e na Odisséia, bem como por Tucídides e por Aristóteles. A mitologia greco-romana
também está repleta de relatos de mergulhadores apneístas (RAMBELLI, 2002).
Também se encontra registrados em diversas fontes históricas o reconhecimento de apneístas e das
suas atividades subaquáticas em toda a Antiguidade Clássica. Heródoto nos fala de Scyllias, um mergulhador
grego que no ano de 400 a. C., teria sido contratado para recuperar tesouros de navios persas submersos
(BRACONY, NACCARATO, 1996).
Em Creta e na Fenícia havia um comercio florescente de púrpura, o corante mais cobiçado na
Antiguidade: a cor dos reis e dos nobres, extraída de um molusco bastante conhecido, o Murex trunculus
(GUARDABASSI, NACCARATO, 1996).
Heródoto ainda nos conta sobre Cília e Ciana, que durante uma forte borrasca, nadaram submersos
a distância de 80 estádios, cortando as amarras da frota atacante de Xerxes. Cília e Ciana tiveram suas
estátuas erigidas em ouro no templo de Delfos (NACCARATO, 1986).
A mitologia Greco-Cretense conta que Glaucus, o mergulhador, trazia a tona os tesouros que o mar
encerrava. Um dia Glaucus não voltou do mergulho: fora admitido pelas divindades marítimas (NACCARATO,
1986).
Da mesma forma muitos dos sambaquis encontrados em diversos estados litorâneos brasileiros nos
sugerem a existência de mergulhadores pré – históricos, pois alguns dos resíduos alimentares desses grupos
indicam serem provenientes de atividades subaquáticas através de mergulhos em apnéia (RAMBELLI, 2002).
Diversos foram os escritores e cronistas como Hans Staden, Salvador Correa de Sá e José de Anchieta que
descreveram indígenas brasileiros como exímios mergulhadores (GUARDABASSI, NACCARATO, 1996).
DEFINIÇÕES, TERMINOLOGIA e CLASSIFICAÇÕES
Apnéia: é a suspensão voluntária ou não da ventilação.
Mergulho em Apnéia ou Mergulho Livre – é o mergulho praticado com uso da apnéia voluntária ou livre de
equipamentos de respiração artificial. No mergulho em apnéia ou livre o praticante suspende de forma
voluntária a ventilação, mantendo o ar em seus pulmões durante a imersão e mergulha sem fazer uso de
aparelhos para respiração subaquática. O mergulho em apnéia é praticado em mar, lagos, rios, represas e
piscinas e as atividades incluem a observação da fauna e flora subaquática, a caça ou pesca submarina, a
coleta, o esporte e o mergulho livre. O equipamento necessário para prática consiste basicamente em
máscara, snorkel (tubo respirador) e nadadeiras, incluindo menos freqüentemente a roupa de neoprene e
cinto de lastro.
Afogamento: aspiração de líquido não - corporal por submersão ou imersão.
Resgate: pessoa resgatada da água, sem sinais de aspiração de líquido.
Já Cadáver (em afogamento): morte por afogamento sem chances de se iniciar reanimação, comprovada por
tempo de submersão maior que uma hora ou sinais evidentes de morte a mais de uma hora, como rigidez
cadavérica, livores ou decomposição corporal.
Nota: O termo “quase afogamento” (near-drowning) e afogamento “seco” foram eliminados no uso.

Os praticantes de mergulho em apnéia podem ser divididos em quatro grupos:
1. Snorkeling recreacional (natação com equipamento básico) - Constituído por um grupo praticante do
Turismo de Aventura com pouca ou nenhuma experiência de mergulho que buscam desvendar os mistérios
e os encantos do mundo subaquático. Praticantes de snorkeling (snorkelers) permanecem completamente
na superfície observando a vida subaquática, sem apnéia proposital, ou podem usar as técnicas de apnéia
limitadas em pequenos esforços de mergulho de superfície. Subdivide-se em:
1.1 Snorkel flutuação: sem lastro, com roupa, colete ou flutuador (impedindo a imersão total, mantendo o
indivíduo na superfície)
1.2 Snorkel: com lastro que facilita a descida a profundidades até 5 metros, entretanto mantendo o retorno
sem necessidade de esforço de retorno (positivo)
2. Apnéia: Caracterizada quando o individuo ultrapassa a zona neutra de flutuabilidade, passando a
trabalhar de forma negativa, com necessidade de esforço para o retorno. Exige maior habilidade e adaptação.
3. Pesca ou caça submarina - É uma modalidade de esporte de aventura que consiste na pesca/caça de
espécimes aquáticos, geralmente peixes, utilizando técnicas de mergulho livre. Maximizar o tempo de
apneia e / ou profundidade, geralmente não é a principal motivação para esses apneístas, mas os desafios da
caça/pesca, no entanto, podem incentivar os mergulhadores a tentar estender seus limites e se submeter a
maiores riscos.
4. Apnéia competitiva – Tem como objetivo estabelecer recordes de profundidade, percorrer maiores
distâncias ou permanecer mais tempo submerso realizando uma única respiração. Mergulhadores da apnéia
competitiva estão empregando explicitamente sofisticadas técnicas de apnéia para aumentar o tempo de
permanência e / ou a profundidade do mergulho. A natureza dos mergulhos e o desejo de permanecer mais
tempo submerso ou atingir profundidades maiores variam drasticamente com a habilidade individual e com
o nível de formação dos participantes. Esse grupo caracteriza-se por um conhecimento aprofundado em
técnicas respiratórias, fisiologia de mergulho e regras de segurança. A apnéia competitiva tem crescido em
popularidade na última década. O campo tem se desenvolvido rapidamente como um esporte de aventura e
a AIDA (Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apnéia - http://www.aida-international.org )
reconhece numerosas disciplinas:
4. 1 - Modalidade em Piscinas ou Indoor
• Apnéia Estática (Static Apnea): realizada cronometrando o tempo de suspensão da respiração na piscina.
• Apnéia Dinâmica com nadadeiras (Dynamic Apnea with fins): Natação subaquática na piscina objetivando
percorrer a maior distância horizontal possível.
• Apnéia Dinâmica sem nadadeiras (Dynamic Apnea without fins): Natação subaquática na piscina
objetivando percorrer a maior distância horizontal possível , sem meios auxiliares de natação, como
nadadeiras.
4. 2 - Modalidades de Profundidade ou Outdoor
• Lastro Constante com nadadeiras (Constant Weight with fins): O apneísta desce a uma determinada
profundidade usando cinto de lastro e seguindo um cabo guia, mas não pode servir-se do mesmo como
apoio, somente referência.
• Lastro constante sem nadadeiras (Constant Weight without fins): Segue regras idênticas do lastro
constante, porém sem nadadeiras.
• Imersão Livre (Free Immersion): É a modalidade em que o atleta sem nadadeiras e lastro usa o cabo guia
para ir a uma determinada profundidade e de volta à superfície.
• Lastro Variável (Variable Weight): é uma modalidade competitiva, entretanto são consideradas somente
tentativas de recordes (não existem eventos desta modalidade por exigir grande logística). O atleta utiliza
um lastro de até 35kg para descida (comumente chamado de trenó ou Sled), abandonando no fundo, ao
atingir aprofundidade, e retornando com propulsão própria (pernas e braços, sendo permitido auxilio do
cabo guia).
• Sem Limites (No Limits): É uma modalidade derivada no lastro variável, sendo consideradas somente
tentativas de recordes (não existem eventos desta modalidade por exigir grande logística). A descida e a

subida poderão ser realizadas com qualquer equipamento. (Comumente utilizam o sled e no retorno á
superfície, um balão ou colete inflável para subir o mais rápido possível devido a profundidade atingida).
Esta é a modalidade dos grandes profundistas.
Protocolos de segurança extensos e desqualificação tem mantido a taxa de incidentes no mergulho em
apnéia competitiva extremamente baixa (FITZCLARKE, 2006). Outras medidas urgentes, recentemente
tomadas foram: suspensão de reconhecimento de recordes nas disciplinas mais profundas até a definição de
novos protocolos de segurança satisfatórios, bem como o incremento nas regras de competitivas, tais como:
uso de oxímetro pós mergulho (visando identificar rompimentos alveolares provocados por barotrauma
pulmonar e consequente falha de oxigenação) e uso de sonda para rastrear todo o mergulho dos atletas,
permitindo uma intervenção mais eficaz. (regulamento AIDA,2014-2015)
PERFIL DOS MERGULHADORES DE APNÉIA E INCIDENTES
Por causa de sua natureza diversificada, é difícil estimar o tamanho da indústria nacional e
internacional de mergulho. A maioria das estatísticas é baseada nos EUA com vendas anuais girando em
torno de $3.5 bilhões de U.S dólares. A indústria do mergulho estima o número de mergulhadores ativos por
áreas de amostragem (PADI, 2014):
Austrália – 100.000 mergulhadores ativos;
Canadá – 200.000 mergulhadores ativos;
Japão – 500.000 mergulhadores ativos;
Nova Zelândia – 82.000 mergulhadores ativos;
EUA – 3 milhões de mergulhadores ativos.
O mercado de snorkeling é ainda maior, mais do que o dobro de participantes de acordo com
algumas estimativas e as regiões de maior crescimento incluem a Europa, o sudeste da Ásia e o
Mediterrâneo. Segundo dados da PADI (2014) formaram - se entre 2010-2014 um pouco mais de 3.000
praticantes de mergulho livre no mundo e apenas 28 no Brasil.
Apesar de um alto interesse de consumidores e mais de uma década de crescimento constante o
mergulho livre ainda esta longe de seu potencial máximo.
O desenvolvimento de um programa formal para recolher e divulgar informações a respeito dos
incidentes de mergulho em apneia é importante para melhorar a sensibilização, treinamento e
desenvolvimento das campanhas de prevenção. Até o momento há poucos dados disponíveis para a maioria
dos incidentes em apnéia e eventos não fatais são raramente relatados.
A Divers Alert Network (DAN) mantém um banco de dados de incidentes de mergulho desde 1987.
Novos casos são revistos em um relatório anual, estatísticas sumárias são apresentadas e, em seguida,
relatórios são fornecidos para uma visão mais aprofundada sobre o tema. O maior valor na comunicação
desses dados é o de melhorar a conscientização e segurança dos participantes e/ou dos interessados pelas
atividades subaquáticas (POLLOCK, 2006).
A AIDA (Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia) em 2014 criou um banco
próprio para registro de acidentes em treinamento e competições.
Infelizmente os incidentes de mergulho em apnéia não foram incluídos no plano de coleta de dados
original da DAN de 1987. O crescente interesse em mergulho em apnéia deixou claro a necessidade de um
esforço dedicado para coletar dados de incidentes específicos e a partir de 2005 a DAN começou a registrar
dados do mergulho livre. A maioria dos casos foi inicialmente identificada através de pesquisas na internet,
em artigos de jornais on-line. Alguns casos foram relatados diretamente a DAN por pessoas envolvidas nas
ocorrências. Alguns casos foram excluídos devido ao fato da informação estar demasiado incompleta.
Pesquisas com palavras-chave automatizadas foram estabelecidas para capturar novos relatórios.
A estrutura do banco de dados pode ser encontrada nos trabalhos do Workshop de Apnéia 2006
(LINDHOLM P, POLLOCK NW, LUNDREN CEG, 2006). O número anual de casos capturadas a partir de 2004 a
2008 (média ± desvio padrão) foi 54 ± 19 (intervalo 30-80). As cópias eletrônicas desses relatórios estão
disponíveis para download no site da DAN Brasil, sem nenhum custo
(http://www.danbrasil.org.br/#!workshops-dan/c20pk ).

O objetivo da coleta de dados e análise de incidente não foi o de atribuir culpa, mas de aprender
com os acontecimentos passados.
Em 2007, um total de 58 casos foi coletado, 42 deles fatais (72%) e 16 não-fatais. Os registros
incluíram 22 países diferentes. Quase metade (n = 25; 46%) ocorreram nos EUA. Vários eventos ocorreram
em três estados: Havaí (oito casos; 32%), Califórnia (sete casos; 28%) e Florida (cinco casos; 20%),
possivelmente relacionados à maior atividade do mergulho.
Uma revisão retrospectiva de 10 anos (1994-2003) de incidentes de mergulho em apnéia foi
elaborada por Pollock (2006) em um primeiro esforço de revisar os registros disponíveis no banco de dados
da DAN, e, em seguida, aumentá-los com casos encontrados através de pesquisas na Internet para o mesmo
período. O objetivo era capturar dados mais completos a respeito de eventos tanto fatais e não-fatais no
mergulho livre. Um total de 131 casos continha detalhes suficientes para serem incluídos nesta revisão. A
maioria dos registros foram baseados em reportagens de jornais. Registros abrangentes estavam disponíveis
apenas para raros eventos. Noventa e oito por cento dos casos envolveram fatalidades. Segundo o autor,
eventos não fatais foram mal relatados. Oitenta e oito por cento das vítimas eram do sexo masculino. A faixa
etária das vítimas era em média de 38±16 (média ± desvio padrão) anos. Foram identificados sete padrões
de problemas: emaranhamento, interações mergulhador-embarcação, interações mergulhador-animais
aquáticos, mergulhos sem supervisão, comportamentos de risco, problemas com equipamentos e problemas
de saúde e ausência ou pouco condicionamento físico. Os detalhes foram apresentados no Relatório Anual
de 2005 da DAN, o primeiro a incluir dados do mergulho em apnéia. Desde 2012, a DAN Brasil vem
solicitando que mergulhadores relatem incidentes de mergulho usando o formulário online que pode ser
acessado pelo link http://www.diversalertnetwork.org/research/incidentReport/.
A estrutura do banco de dados da DAN encontra-se aberta para a evolução. Os campos podem ser
adicionados e os existentes refinados. Atualmente, existem 234 campos sob nove seções diferentes: tempo
de incidente/ acidente e localização, dados pessoais, saúde e estilo de vida, experiência, perfil de apnéia e
condições no dia do incidente, cenário, equipamento, médico legista / achados legista, e achados do
examinador médico DAN. Pode ser acessado no site da SOBRASA em http://www.sobrasa.org/.
Em estudo elaborado por Edmond e Walker (1999) entre 1972 e 1987 – houveram 90 mortes na
Austrália. A idade média das vítimas foi de 30 anos, dos quais 98% do sexo masculino. Dentre todos, 73%
eram praticantes de pesca submarina. Destes, os óbitos foram atribuídos ao apagamento em 18% e ao
evento cardíaco em 3%. Em outro estudo (1987-1996) os mesmos autores constataram 60 mortes. Neste, a
idade média foi de 45 anos, 75% homens e 25% praticantes de pesca/caça submarina, sendo 20% dos óbitos
por apagamento e 30% por eventos cardíacos. A maior parte das vítimas eram turistas estrangeiros visitando
a Grande Barreira de Coral, inexperientes e com pouco ou nenhum condicionamento físico e praticavam
snorkeling sem nadadeiras. Fatores ambientais relacionados ao óbito foram às presenças de correntes,
traumas em pedras e corais e os atropelamentos por embarcações. O aprisionamento em tocas e o
enredamento em redes e linhas de pesca também aparecem como significativos. Com relação aos problemas
gerados por equipamento os autores sugerem o alagamento involuntário de máscara e o conseqüente
pânico associado ao afogamento e a fadiga ventilatória na respiração por snorkel. A Federação Brasileira
para o desenvolvimento da apneia (AIDA Brasil) registrou em seus eventos ao longo de 15 anos, 10 acidentes
hipoxêmicos, todos de rápida recuperação, nenhum afogamento ou óbito. Os acidentes foram provocados
em sua maioria pelo estado de ansiedade que a competição provoca, levando mesmo o atleta, com
reconhecida experiência, por vezes exagerar na ventilação, incorrendo na hiperventilação. Outros pelo
simples fato do estado mental da ansiedade por si só provocar uma elevação do batimento cardíaco e
metabolismo, não habitual dos treinos, atingindo a hipoxemia antecipadamente. A AIDA Internacional, em
se tratando de competições em nível mundial, ao longo de 20 anos, atestou somente 1 acidente que levou
ao óbito atleta americano, novato, devido a provável edema pulmonar (gerado em decorrência de
sucessivos mergulhos profundos, negativos, provocando o efeito conhecido por “lung squeeze”). Os
mergulhos em apneia profundos apresentam outros riscos tais como: carbonarcose e a doença
descompressiva.
POSSIBILIDADES DE INCIDENTES NO MERGULHO LIVRE

Samba e o apagamento no mergulho em apnéia
O samba e o apagamento estão diretamente relacionados à técnica de hiperventilação realizada pelo
mergulhador livre ainda na superfície, quando ventila profundo e/ou rapidamente com o propósito de
aumentar o nível de oxigênio (O2) e baixar o nível de pressão parcial do dióxido de carbono (CO2). O CO2 é o
gás responsável pela estimulação da vontade de respirar, voluntária ou involuntária, através do centro
respiratório localizado no bulbo cerebral. A hiperventilação provoca a redução do CO2 reduzindo ou
retardando o estímulo respiratório e consequentemente aumentando o tempo de apnéia no mergulho livre.
Por outro lado, a hiperventilação aumenta em muito pouco a concentração sanguínea de O2. Esta é uma
prática comum e perigosa entre os mergulhadores em apnéia.
A hiperventilação reduz CO2 a valores tão baixos quanto 4 mmHg (normal é de 35-34mmHg) e
aumenta o O2 arterial a valores como 98-100mmhg (normal é 94 – 96mmHg).
Esta redução no CO2 arterial provoca uma alcalose respiratória, situação esta que torna o sangue
alcalino. Essa alcalose respiratória gera usualmente sintomas que podem chegar ao SAMBA. Os sintomas do
SAMBA ocorrem já na superfície, tais como vertigem, tremores nas mãos, contrações musculares
involuntárias, náuseas, vômitos, dormências e formigamentos nas mãos, até a síncope com curta duração de
aproximadamente 5 segundos (BRUNNER, 2014). Uma síncope dentro da água leva, em alguns segundos, ao
afogamento se não socorrido.
O apagamento por sua vez tem por definição, a perda de consciência durante as atividades de
mergulho em apnéia, usualmente durante a subida, causada pela diminuição brusca da pressão parcial do
oxigênio no sangue arterial. É um incidente de mergulho por falta de O2, insuficiente para garantir a
perfusão adequada desse gás no cérebro, levando a perda de consciência. Pode ser acentuada por efeito
indireto da pressão na fase de ascensão a superfície. Conhecido como “blackout” de águas rasas ou hipóxia
de subida o apagamento pode e terá consequências fatais se o mergulhador não for socorrido
imediatamente.
Ambos, o Samba e o apagamento, podem ocorrer separados ou em conjunto; e se não houver
intervenção, provocar o afogamento; e se não socorrido imediatamente, a morte em consequência ao
afogamento.
Outros apagamentos podem ocorrer por:
 Carbonarcose;
 Hipercapnia gerada em decorrência de um intervalo de superfície inadequado;
 Subidas aceleradas para a superfície (doença descompressiva, maior produção de CO2);
 Hipotermia (águas frias) gerando perturbações graves cardiacas, através de arritmias ou até
mesmo extremas bradicardias que também poderão levar ao apagamento e subsequente
afogamento (MEYER, K. 2005; BOVE, 1973).
Afogamento
Quando uma pessoa está em dificuldades na água e não pode manter as vias aéreas livres de líquido, a água
que entra na boca é voluntariamente cuspida ou engolida. Se não interrompido a tempo, uma quantidade
inicial de água é aspirada para as vias aéreas e a tosse ocorre como uma resposta reflexa. Em raras situações
o laringoespasmo ocorre (menos de 2%), mas em tais casos, é rapidamente terminado pelo aparecimento da
hipóxia. Se a pessoa não é resgatada, a aspiração de água continua e a hipoxemia leva em segundos a
poucos minutos à perda de consciência e apnéia que acontecem ao mesmo tempo. Em sequência, a
taquicardia se deteriora em bradicardia, atividade elétrica sem pulso, e, finalmente, em assistolia.
Geralmente o processo todo de afogamento, da imersão (parte do corpo dentro da água) ou submersão
(todo corpo dentro da água) até uma parada cardíaca, ocorre de segundos a alguns minutos, mas em
situações raras, tais como o afogamento em água gelada, este processo pode durar até uma hora. Se a
pessoa é resgatada viva, o quadro clínico é determinado predominantemente pela quantidade de água que
foi aspirada e os seus efeitos. A água nos alvéolos provoca a inativação do surfactante (substancia que
mantém os alvéolos abertos) e sua lavagem. A aspiração de água salgada e água doce causam graus
similares de lesão, embora com diferenças osmóticas. Em ambos os tipos de afogamento - água salgada e
água doce - o efeito osmótico na membrana alvéolo-capilar rompe em parte a sua integridade, aumenta a

sua permeabilidade e por conseqüência a sua função. O quadro clínico causado por esta alteração na
membrana alveolar-capilar se traduz em edema pulmonar, que diminui principalmente a troca de oxigênio e
pouco afeta a troca de CO2. O efeito combinado de fluidos nos pulmões com a perda de surfactante resulta
em redução da complacência pulmonar, aumento da área de shunt arterial, atelectasias e broncoespasmos.
Se a reanimação cardiopulmonar (RCP) for necessária, o risco de dano neurológico é semelhante a outros
casos de parada cardíaca. No entanto, o reflexo de mergulho e a hipotermia usualmente associadas com
afogamento podem proporcionar maiores tempos de submersão sem seqüelas. A hipotermia pode reduzir o
consumo de oxigênio no cérebro, retardando a anóxia celular e a depleção de ATP. A hipotermia reduz a
atividade elétrica e metabólica do cérebro de forma dependente da temperatura. A taxa de consumo de
oxigênio cerebral é reduzida em cerca de 5% para cada redução de 1°C na temperatura dentro do intervalo
de 37°C a 20°C, o que explica casos de sucesso na RCP realizadas em vitimas com tempo prolongado de
submersão onde supostamente não teriam chances de recuperação sem seqüelas. Uma vítima pode ser
resgatada durante qualquer momento do processo de afogamento e não necessitar de intervenção ou,
como extremo, pode requerer medidas de reanimação cardiopulmonar (RCP). Na parada cardiorrespiratória
(PCR) causada pelo afogamento, há primeiramente a apnéia e, caso a vítima não seja ventilada rapidamente,
acontecerá a parada cardíaca. A mais importante intervenção no tratamento do afogado é o imediato
fornecimento de ventilação (se isto não foi feito ainda dentro da água).
Na PCR DE ORIGEM RESPIRATÓRIA (o coração para segundos a minutos após a parada da respiração), ou
seja, nesta situação existe uma janela de tempo muito curta, onde somente a respiração esta parada, e,
portanto somente ela necessita ser restaurada através da ventilação artificial. Nestes casos bastam poucas
ventilações (até 10) para restaurar a ventilação própria da pessoa e assim evitar a parada do coração. A
causa da PCR no afogamento é exatamente a falta de oxigênio no sangue e esta falta é provocada não
somente pela água nos alvéolos, mas também pela água em vias áreas superiores. Esta água dificulta a
ventilação do socorrista e será retirada através das primeiras insuflações. Mas ainda necessitaremos dar
oxigênio ao paciente, daí a necessidade de mais ventilações iniciais. A RCP em casos de afogamento deverá
continuar utilizando o tradicional ABC, pela natureza de sua PCR ser hipóxica. (SZPILMAN, 2012)
Esta recomendação de segurança para o mergulho em apnéia tem como objetivo orientar o apneísta
em geral no planejamento, identificação, redução de riscos de afogamentos e incidentes dentro ou ao redor
da água e ainda como proceder ao ajudar alguém em perigo nestas situações bem como de que forma
ajudar sem se tornar uma segunda vítima.

MERGULHO + SEGURO
As recomendações para o mergulho + seguro utilizou à cadeia de sobrevivência do afogamento com seus 5
anéis como forma didática de ensino.

1. PREVENÇÃO (do ponto de vista da ação e não do agente)
1.1 - PASSIVA – Qualquer medida de prevenção coletiva de educação, campanhas, sinalização, palestras,
vídeos e etc. que reduzem a possibilidade de um incidente no mergulho.
Atores envolvidos: mergulhadores, leigos com treinamento, professores, profissionais de saúde, guardavidas, serviços de salvamento e instituições governamentais ou ONGs.
Para o próprio mergulhador
 Escolha adequada do material a ser utilizado no mergulho, familiaridade e bom estado;








Escolha da praia, do local de mergulho e dos locais de entrada e saída da água;
Mergulhar sempre em duplas e/ou sob supervisão de superfície;
Conhecer a sinalização indicando a presença de mergulhador dentro da água;
Conhecer as regras de mergulho e segurança pessoais;
Realizar curso de mergulho em apnéia.
Reconhecer agentes estressores psicológicos: mergulho em local desconhecido, ausência no domínio
das técnicas de mergulho, descontrole em situações críticas, ausência de treinamento mental,
ultrapassar a zona pessoal de conforto, entre outros.
 Reconhecer agentes estressores físicos: frio, corrente, visibilidade da água, ondulação, entre outros.
Para com outro mergulhador
 Reconhecer um mergulhador inexperiente e orientá-lo;
 Reconhecer atividades de risco de um mergulhador e orientá-lo.
1. 2. - ATIVA – Qualquer medida de prevenção coletiva de sinalizações de áreas ou comportamento de riscos
no cenário. Atores envolvidos: mergulhadores, guarda-vidas, serviços de salvamento e instituições
governamentais ou ONGs.
 Sinalizações de risco em áreas de mergulho
 Sinalizações de comportamento de riscos no cenário
1.3 – REATIVA – Qualquer medida de prevenção individual que interrompa a situação de risco iminente apito, advertências, retirada de local de risco e outros.
 Identificação de um potencial afogamento antes dele ocorrer;
 Alertar ou efetuar a retirada de alguém em local de risco ou condição ambiental perigosa.
Atores envolvidos: leigos com educação (mergulhadores, pais, professores, profissionais de saúde, surfistas e
outros) e guarda-vidas.
Quanto maior aderência as medidas de prevenção, passivas, ativas e reativas, maiores serão os
resultados, menores serão os riscos, ou seja, um método complementa ou acrescenta mais segurança ao
outro.
2. RECONHEÇA O MERGULHADOR EM DIFICULDADES OU SE AFOGANDO
Sinais básicos de hipoxemia estarão presentes:
 ansiedade,
 cianose (boca, extremidades orelha e mãos na cor azulada),
 confusão mental
Evoluindo para:
 bloqueio de glote
 espasmos diafragmáticos seqüenciais
 perda da capacidade de reter o próprio ar (dada pela perda do controle motor), resultando no soltar
descontrolado do ar (bolhas)
seguida, do processo de afogamento.
Reconheça os sinais de um afogamento em curso:
Vítimas geralmente não acenam ou pedem por socorro. Geralmente a vítima é um mergulhador incapaz de
deslocar-se ou em posição vertical na água com natação errática ou nadando e não se deslocando ou
desmaiado, relaxado totalmente na superfície (quando positivo) ou no fundo do mar ou da piscina (quando
negativo).
 Peça a alguém que chame por socorro profissional ligando 193.
 Observe ou peça a alguém que vigie a vitima dentro da água enquanto tenta ajudar.




Se desmaiado, o principal é dar suporte ainda na superfície, retirando todo o equipamento facial e
ABRINDO AS VIAS AEREAS, seguindo então de pelo menos 5 ventilações de emergência, e levando
para um ponto de apoio, para procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP) se necessário.
Se persistir o bloqueio de glote e boca cerrada, realizar a primeira insuflação pelas narinas.

3. FORNEÇA FLUTUAÇÃO
Para sua própria ajuda, se você estiver se afogando:
 Tente não entrar em pânico e acene por socorro o quanto antes e flutue. Muitas pessoas deixam
para chamar por socorro tarde demais,
 Libere o cinto de lastro imediatamente,
 Não nade contra a correnteza.
 Busque apoio, flutue, retire equipamento facial e retome ventilação abdominal (acalmar)
Em caso de estar ajudando um mergulhador em eminência de afogamento:
 Pare o afogamento - Forneça um flutuador (bóia circular, isopor, bola, prancha ou qualquer outro
flutuador, colete salva-vidas ou roupa de neoprene).
 Tente ajudar sem entrar na água - mantenha sua segurança. Forneça a vítima instrução de como sair
da água sozinho, peça que solte o cinto de lastro.
4. REMOVA DA ÁGUA
 Ajude usando um cabo, remo, crock ou outra forma de remover a vítima evitando a sua entrada na
água.
 Só entre na água para socorrer se for seguro a você. O risco é alto e muitas pessoas morrem nesta
tentativa. Neste caso leve algum material flutuante e entregue a vitima antes de deixá-la se
aproximar.
 Técnicas de salvamento e de resgate devem ser treinadas em cursos específicos. Não se arrisque de
forma desnecessária e sempre que tentar uma abordagem dentro da água tenha um material de
flutuação para oferecer a vitima.
5. SUPORTE DE VIDA
Ainda dentro da água
A decisão de realizar o suporte básico de vida ainda dentro da água baseia-se no nível de consciência do
afogado.
• Afogado consciente (99,5% dos casos): resgatar a pessoa até a terra sem demais cuidados médicos.
• Afogado inconsciente (0,5%): a medida mais importante é a instituição imediata de ventilação ainda dentro
da água. A hipóxia causada por afogamento resulta primeiramente em apnéia, ocasionando parada cardíaca
em um intervalo de tempo variável, porém curto, caso não seja revertida. A ressuscitação ainda dentro da
água (ventilação apenas) proporciona à vítima uma chance 4 vezes maior de sobrevivência sem seqüelas. Os
socorristas devem checar a ventilação e se ausente realizar até 10 respirações boca-a-boca ainda na água.
Infelizmente, compressões cardíacas externas não podem ser realizadas de maneira efetiva na água, logo só
devem ser realizadas fora da água.
Fora da água
Na maioria dos casos a vítima é resgatada da água precocemente e aspiram uma pequena quantidade de
água que se resolve espontaneamente sem intervenção médica.
5.1 SE A VITIMA ESTIVER CONSCIENTE
Aguarde o socorro profissional chamado chegar. Se ainda não chamou ligue 193.
5.2 SE A VÍTIMA ESTIVER INCONSCIENTE
Siga o PROTOCOLO A-B-C ou seja:
1. Abra as vias aéreas (hiperextensão do pescoço)

2. Verifique se existe respiração - ver, ouvir e sentir.
Se existir respiração, coloque-a em decúbito lateral direito e aguarde o socorro (193) chegar.
Se não existir respiração, faça 5 ventilações boca-a-boca (ou boca-a-máscara) e inicie 30 compressões
cardíacas.
Mantenha 2 ventilações x 30 compressões até que o socorro profissional chegue, a vitima retorne a vida ou
caso haja exaustão.
Procure ajuda médica ou hospital se houver qualquer sinal /sintoma de afogamento (presença de espuma
em nariz ou boca) ou em caso de vítima inconsciente.
A RECOMENDAÇÃO de boas práticas em segurança aquática em atividades de mergulho livre estão
resumidas abaixo. A decisão de segui-las ou não deve levar em consideração todas as possíveis variáveis
presentes que podem afetar a segurança dos mergulhadores em apnéia.

Campanha MERGULHO+SEGURO (Acrônimo utilizado)
Mergulhe sempre que possível em lugares mapeados e conhecidos
Evite sair da água por pedras
Reconheça as condições estressantes do mar/tempo – (visibilidade, temperatura, correntes) Só mergulhe se for
seguro!
Garanta treinamento e a boa condição de saúde antes de mergulhar
Urgências - Saiba como evitar um acidente e/ou ajudar nestes casos
Habitue-se a sair da água em caso de relâmpagos ou trovões
Livre-se do cinto de lastro em caso de emergência (Fivelas de desengate rápido)
Observe o local mais seguro para entrar na água e não o mais próximo
+
Sempre mergulhe acompanhado (com apoio de superfície de preferência) e com adequado intervalo de
superfície entre um mergulho e outro
Evite hiperventilação, hipoglicemia, uso de álcool, tabaco, alimentos pesados, ou drogas.
Garanta seu condicionamento físico e siga as regras de segurança
Utilize bóia de sinalização na superfície, faca afiada e bem posicionada
Reavalie seu exame médico anual
Observe distância as embarcações, Piers, estacas, pedras, correntes, redes e seres marinhos perigosos.

É preciso difundir contra indicações absolutas para a prática do mergulho em apnéia. São elas (Corriol JH):











Manifestações epilépticas;
Tetania hipocalcemica;
Perda de consciência por hipoglicemia de diabéticos (salvo autorização e acompanhamento
especial);
Antecedentes de acidente vascular cerebral;
Portadores de Vertigem de Ménière;
Portadores de “Stents”;
Hipertensão arterial não controlada (superior à 15/9,5)
Síndrome de pré-excitação (Wolf Parkinson White) – taquicardia;
Valvulopatias (Teare, 1958);
Adolescentes com forte bradicardia.

MEDIDAS DE SEGURANÇA ADICIONAIS
1. Escolas e operadoras de mergulho - Antes das operações de mergulho os alunos/turistas deverão
responder a um questionário que indique nível de experiência, condicionamento físico e condições
médicas e o instrutor responsável pela operação de mergulho estar ciente das mesmas.
2. Aqueles que desejem praticar o mergulho livre esportivamente sugere-se o treinamento adequado
por intermédio de cursos específicos.

3. Toda operação de mergulho deve possuir um instrutor treinado e capacitado em prevenção, resgate
e atendimento pré–hospitalar (Suporte Básico de Vida e Administração de O2), para maior
segurança.
4. Toda operação de mergulho deve possuir Sistema de Gestão de Segurança que contenha um plano
de emergência, equipamento de Primeiros Socorros e unidade de O2.
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