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Questão 1: Porque e quando é importante a ventilação dentro da água?  

O afogado consciente (que ainda se mexe) representa 99.5% dos casos e não precisa de cuidados médicos 

dentro da água. O afogado inconsciente (sem movimento algum dentro da água) representa 0.5% de todos 

os casos, mas é o mais grave de todos. A medida mais importante é a instituição imediata de ventilação 

ainda dentro da água. A hipóxia causada por afogamento resulta primeiramente em apnéia (parada da 

respiração), ocasionando parada cardíaca em um intervalo de tempo variável, porém curto (15 segundos a 3 

minutos), 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 iniciar respiração 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. 

 

Questão 2: Quais os riscos ao socorrista em realizar a ventilação dentro da água? 

Qualquer situação em que o risco a sua segurança em realizar um procedimento seja importante ao 

socorrista, ele não deverá ser realizado. A segurança do socorrista é a prioridade numero UM.    

Nesta situação de ventilação dentro da água temos 2 diferentes detalhes: 

2.1. Risco de afogamento: O risco ao socorrista que pode ocorrer, de se afogar ao tentar realizar o 

procedimento, por conta de ondas, correntes, ou outra situação que ameace sua vida. Neste caso, caso 

julgue existente tal risco, a ventilação só deverá ser realizada quando houver segurança. Isto pode ocorrer 

ainda dentro da água ou só ao chegar na área seca.  

2.2. Risco de contaminação de doença infecciosas pelo boca-a-boca: Em teoria qualquer doença infecciosa 

transmitida via respiratória e/ou por secreções pode passar ao socorrista. O vírus herpes simples, a 

meningite, a tuberculose, a shiguelose, o impetigo, e infecções respiratórias e gastrintestinais já foram 

descritas como adquiridas durante socorro pré-hospitalar, embora nenhuma em guarda-vidas. É importante 

entender que usualmente pessoas que estão em áreas aquáticas para lazer são pessoas bem dispostas a se 

expor a água e sol e, portanto raramente doentes e ainda que estas doenças são usualmente transmitidas 

pela proximidade de dois seres humanos e usualmente auto-limitantes ou curáveis. As mais preocupantes 

são aquelas de maior gravidade, tais como o SIDA (HIV) e a Hepatite B e C. Dentre estas a Hepatite B tem um 

potencial de transmissão 100 vezes maior do que o HIV, mas tem vacina que fornece proteção de 95% e 

todos os socorristas devem receber 3 doses e verificar sua viragem sorológica para conferir imunidade. A 

transmissão da Hepatite C se da por sangue e raramente por outras vias, e necessita que o paciente tenha 

hepatite C em período de viremia e que o socorrista tenha uma lesão na boca para teoricamente ocorrer. O 

HIV tem a mesma característica de transmissão da Hepatite C. Em 1998, uma revisão sistemática realizada 

por Mejicano & Maki, em socorristas de emergências pré-hospitalar, não detectou nenhuma transmissão de 

hepatite B ou C. Detectaram, no entanto, 3 casos de transmissão de HIV, porem todos relacionados a grande 

exposição de sangue onde o socorrista sofreu lesão de pele durante atendimento.  O risco de transmissão de 

HIV e Hepatite B ao socorrista durante uma ressuscitação foi calculado Bierens e Berden (1996) como sendo 

menor do que um em 1 bilhão de ressuscitações. A transmissão de Hepatite B e HIV jamais foi documentada 

até 2008 em casos de ventilação boca-a-boca.  
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 Equipamentos de proteção para guarda-vidas e pacientes na ressuscitação: Barreira simples via 

respiratória como uso de mascaras de ventilação e luvas de procedimentos. As luvas reduzem 

efetivamente a possibilidade de contaminação das mãos. As mascaras parecem reduzir a possibilidade de 

infecções cruzadas, porem não existe até o momento nenhuma evidencia cientifica em ressuscitações. 

Guarda-vidas envolvidos em um resgate, ressuscitação ou primeiros socorros deverão seguir o mesmo 

protocolo de controle de infecção que profissionais de saúde. 

 

Questão 3: Mesmo com um risco de adquirir HIV ou Hepatite B menor de um em bilhão de ressuscitações, 

posso usar uma mascara para realizar o boca-a-boca dentro da água? 

Sim, pode ser usado, no entanto considere os seguintes fatos e verifique que não há vantagens efetivas, mas 

somente desvantagens ao socorrista e ao paciente com os atuais modelos disponíveis no mercado: 

3.1 – O filtro hidrofóbico presente na mascara, que teoricamente o protegeria contra a transmissão de 

doenças, deve ser trocado quando a quantidade de secreção for alta (recomendação para uso fora da água). 

No caso da mascara estar dentro da água, o filtro encharcado (ele foi submerso durante o socorro) permitirá 

apenas que parte da ventilação chegue ao paciente. Evidentemente quanto mais força o socorrista fizer, 

maior o volume corrente oferecido, mas o treinamento anterior em manequim deverá ser feito com este 

novo propósito e levando-se em consideração esta variável que pode ser diferente em cada situação e a 

cada ventilação. O menor volume oferecido na ventilação com o uso da mascara pode ser o suficiente para 

reverter sua condição de parada respiratória, no entanto as chances teoricamente são menores.  

3.2 – O uso da mascara para ventilação dentro da água, acrescenta mais uma variável nas tantas já 

existentes que dificultam ao profissional realizar o boca-a-boca de forma adequada e rápida. Ela necessita 

maior treinamento, em carregar a mascara durante todo serviço para o momento de uso, tira-la do local 

onde esta armazenada (bolso ou flutuador) e montá-la dentro da água para uso imediato. Todo este 

processo certamente leva tempo que o afogado inconsciente não tem. Alem do gasto de tempo para uso da 

mascara, esta variável aumenta o tempo de exposição do socorrista aos riscos do ambiente.     

 

CONCLUSÕES 

1. A Sobrasa encoraja o uso de barreiras de proteção (mascara de ventilação e luvas) aos guarda-vidas 

sempre que possível e desde que não aumente o risco para seu uso e tenha um resultado 

comprovado de eficácia. 

2. Todos os guarda-vidas deverão entender que embora muito baixo a possibilidade de transmissão de 

doenças infecciosas, ela existe, e pode também ocorrer do socorrista ao paciente, portanto é 

importante que o guarda-vidas esteja saudável em seu dia de trabalho. 

3. Qualquer contato do guarda-vidas com secreções do paciente, principalmente sangue, deverão ser 

comunicado ao supervisor e avaliados por equipe médica. 

Cuidados com a Lesão 

a. Exposição percutânea (perfurante ou cortante) 

i. Lavar com água e sabão. 

ii.  Não espremer ou realizar procedimentos que aumentem a área exposta. 

iii.  Não injetar antissépticos no local. 

b. Exposição em mucosas 

i. Irrigar com água ou soro fisiológico 

4. É extremamente recomendado que todos guarda-vidas sejam vacinados para hepatite B e que sua 

sorologia seja checado apos 3 doses. A vacinação para hepatite A é recomendada aqueles que 

trabalham em áreas endêmicas (águas com alta colonização de coliformes).  
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5. Manequins de treinamento deverão ser descontaminados conforme recomendação do 

fabricante. 

6. O uso de mascara para ventilação dentro da água, não traz vantagens ao socorrista e nem ao 

paciente. 

7. Caso o socorrista entenda ser importante usar a mascara para ventilação dentro da água, é 

fundamental a pratica de seu uso com manequins dentro da água e em diversas condições que 

exercite diferentes possibilidades para que não o coloque em situação de maior risco ou de uma 

inadequada ventilação que não ofereça ao paciente chances de ser beneficiado.   
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