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Este Procedimento Operacional Padrão tem a finalidade de padronizar
as operações de Atendimento Pré-hospitalar de Urgência e Emergência
(APHUE) para afogamentos.
Tem como objetivo central servir como um roteiro operacional
padronizado e ostensivo, principalmente com foco na atuação protocolar dos
profissionais de saúde, podendo servir de apoio às demais gestões
organizacionais envolvidas no evento.
2. DEFINIÇÕES BÁSICAS
Nova definição de afogamento e terminologia foi estabelecida por
consenso em 2002, em uso pela Organização Mundial de Saúde.
 Afogamento é a “aspiração de líquido não corporal por submersão (abaixo
da superfície do líquido) ou imersão (água na face)”.
 Pessoas resgatadas da água com evidência de aspiração de líquido: tosse
ou espuma na boca ou nariz.
 Resgate é a retirada de vítima viva da água sem tosse ou espuma na boca
ou nariz. Quando consciente, pode ser liberada no local pelo socorrista, sem
necessidade de atendimento médico. Todos os casos podem apresentar
hipotermia, náuseas, vômitos, distensão abdominal, tremores, cefaleia,
cansaço, dores musculares e outros sintomas inespecíficos.
 Já cadáver por afogamento, trata-se da “morte por afogamento sem
chances de iniciar reanimação. Identificada por tempo de submersão
maior que uma hora ou sinais evidentes de morte, como rigidez
cadavérica, livor, ou decomposição corporal”.
O afogamento, quanto ao desfecho, pode ser fatal ou não fatal. Como
visto, qualquer incidente de submersão ou imersão sem evidência de
aspiração deve ser considerado um resgate da água, não um afogamento.
Termos como "quase afogamento" (neardrowning), "afogamento seco ou
molhado", "afogamento ativo e passivo" e "afogamento secundário (reafogamento horas após o evento)" ou apenas “submersão” são obsoletos e
devem ser evitados.
3. CLASSIFICAÇÃO
3.1 -Quanto ao tipo de água (importante para campanhas de prevenção);
3.2 -Quanto à Causa (identifica a doença relacionada ao afogamento):
3.2.1 - Afogamento primário: quando não existem indícios de uma
causa base.
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3.2.2 – Afogamento secundário: quando existe alguma causa que
impediu a vítima de se manter na superfície da água, precipitando o
afogamento.
3.3 - Quanto à Gravidade (ver figura 2)

Figura 1. Cadeia de sobrevivência no afogamento.

4. PREVENÇÃO
Apesar da ênfase no resgate e no tratamento, a prevenção permanece
a mais poderosa intervenção e a de menor custo, podendo evitar mais de
85% dos casos de afogamento. Campanhas de educação na prevenção
podem ser visualizadas em www.sobrasa.org.
4.1- Reconheça o afogamento e peça para ligarem 193
Qualquer atitude de ajuda deve ser precedida pelo reconhecimento de
que alguém está se afogando. Ao contrário da crença popular, o banhista em
apuros não acena com a mão e tampouco chama por ajuda. Encontra-se
tipicamente em posição vertical, com os braços estendidos lateralmente,
batendo com os mesmos na água. Indivíduos próximos da vítima podem
achar que ele está apenas brincando na água. A vítima pode submergir e
emergir sua cabeça diversas vezes, enquanto está lutando para se manter
acima da superfície. Como a respiração instintivamente tem prioridade, a
vítima é geralmente incapaz de gritar por socorro. Ao reconhecer que uma
vítima está se afogando, a prioridade inicial é dar o alarme. Peça que alguém
ligue 193 (Corpo de Bombeiros) ou 192 (SAMU) e avise o que e onde está
acontecendo, assim como o que pretende fazer. Só então o socorrista deverá
partir para realizar o resgate, caso seja capaz.
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4.2- Forneça dispositivo de flutuação
Fornecer flutuação é uma estratégia muito importante, mas pouco
utilizada, apesar de ganhar tempo valioso até a chegada do serviço de
emergência. A maioria das ações de resgate por leigos tende a se
concentrarem retirar a vítima da água, mesmo que para isto exista um alto
risco de vida ao resgatista. É fundamental que profissionais de saúde tomem
precauções para não se tornar uma segunda vítima na hora de ajudar.
Portanto, a prioridade inicial nas ações de resgate é oferecer flutuação, se
possível sem entrar na água. Dispositivos de flutuação nem sempre estão
disponíveis na cena, mas pode-se improvisar com objetos tais como garrafas
de plástico vazias, pranchas de surf, geladeira ou outros materiais em isopor
e espumas diversas.
4.3- Remover da água - só se for seguro
Após oferecer flutuação e interromper o processo de submersão, a
próxima ação é retirar a vítima da água. Sempre que possível, ajude a retirala sem entrar totalmente na água, apontando direções mais próximas e
seguras para que a própria vítima tente o auto salvamento. Se não for
possível, na sequência, tente utilizar técnicas de arremesso de cabo. Se
essas medidas mais seguras falharem, considerar a entrada na água, se e
somente se, tiver treinamento e condicionamento para tanto. A fim de mitigar
o risco de afogamento para o socorrista, deve-se trazer um objeto de
flutuação para interpor entre o ele e a vítima.
É importante considerar na dependência da experiência do socorrista,
realizar ventilações de resgate (boca-a-boca) para o afogado
inconsciente (0.5% das ocorrências), ainda dentro da água, durante o
salvamento. A ventilação ainda dentro da água proporciona à vítima uma
probabilidade 4 vezes maior de sobrevivência livre de dano neurológico.
Infelizmente, compressões torácicas não podem ser realizadas de maneira
eficaz na água.
Ventilação dentro da água não permite o uso de barreiras de proteção
(máscara), por impossibilidade técnica, sendo aconselhável a realização do
boca-a-boca. A incidência relatada na literatura de risco de contágio por HIV
ou vírus das hepatites (B e C) é muito baixa (centesimal a decimal). É
recomendável ainda assim, que todos os profissionais de saúde sejam
vacinados para hepatite B. O risco é um pouco mais elevado com a presença
de vômito ou sangue visíveis na cavidade oral, quando deve ser evitada a
ventilação boca-a-boca.
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4.4- Métodos de ventilação dentro da água


Sem equipamento de flutuação – só é recomendável com dois
socorristas ou com um socorrista em água rasa.



Com equipamento de flutuação – Pode ser realizado com apenas um
socorrista, mas deve ter treinamento para tal procedimento. O material de
flutuação deve ser utilizado no tórax superior, promovendo uma
espontânea hiperextensão do pescoço e a abertura das vias aéreas.

Considerando a baixa incidência de TRM nos salvamentos aquáticos e
a possibilidade de desperdício de precioso tempo para iniciar a ventilação e
oxigenação, a imobilização de rotina da coluna cervical durante o resgate
aquático em vítimas de afogamento sem sinais de trauma não é
recomendada.
5.SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO
O transporte da vítima para fora da água deve ser realizado de acordo
com o nível de consciência, mas preferencialmente na posição vertical para
evitar vômitos e demais complicações de vias aéreas. Em caso de vítima
exausta, confusa ou inconsciente, transporte em posição mais próxima
possível da vertical, mantendo a cabeça acima do nível do corpo, sem,
contudo, obstruir as vias aéreas.
Ao chegar à área seca, o corpo da vítima deve ser orientado paralelo à
direção do espelho d'água, o mais horizontal possível, em decúbito dorsal,
distante o suficiente da água a fim de evitar as ondas. Se estiver consciente,
coloque o afogado em decúbito dorsal com o tronco elevado a 30º. Se estiver
inconsciente, porém ventilando, coloque a vítima em posição lateral de
segurança sobre o decúbito lateral direito. As tentativas de drenagem da
água aspirada são extremamente nocivas e devem ser evitadas. A manobra
de compressão abdominal (Heimlich) nunca deve ser realizada como meio
para eliminar água dos pulmões, pois é ineficaz e gera riscos significativos de
vômitos e bronco-aspiração. Durante a ressuscitação, colocar a cabeça da
vítima abaixo do nível do corpo, na tentativa de drenar água das vias aéreas,
aumenta a probabilidade de vômito em mais de cinco vezes, com aumento de
19% na mortalidade. O vômito ocorre em mais de 65% das vítimas que
necessitam de ventilação assistida e em 86% dos que necessitam de RCP.
Mesmo naqueles que não necessitam de intervenção após o resgate, o
vômito ocorre em 50%. Em caso de vômitos, role a vítima lateralmente e
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6.CLASSIFICAÇÃO DA GRAVIDADE E TRATAMENTO DO AFOGADO
6.1 - Observações sobre o grau 6 – PCR (figura 2)
DEA não tem utilidade em casos de afogamento primário, pois a PCR é de
causa respiratória (hipoxemia/hipóxia) e, portanto ocorre em atividade
elétrica sem pulso/assistoliana quase totalidade dos casos, quando não há
indicação de desfibrilação. No entanto o DEA é útil em situações de praias
e balneários com grande frequência de PCR em fibrilação ventricular (FV),
afogamento secundário, de pessoas com doença prévia.
RCP deve ser realizada no local, pois é onde terá a maior probabilidade
de sucesso. Nos casos do retorno da circulação espontânea e respiratória,
monitore a vítima com muita atenção até a chegada da equipe médica, pois
ainda não esta fora de risco de uma nova parada cardiorrespiratória.
6.2 - Quando vale à pena a RCP em afogamento?
Todos os afogados em PCR com um tempo de submersão inferior a uma
hora devem receber RCP. Três fatos juntos ou isolados, explicam o maior
sucesso da RCP nos afogados – o “reflexo de mergulho”, a continuação
da troca gasosa de O2 - CO2 após a submersão, e a hipotermia. O Centro
de Recuperação de Afogados (CRA) tem registrados 13 casos de PCR
com submersão maior do que 7 minutos, sendo 8 com mais de 14 minutos
ressuscitados com sucesso (2003).
Todos os casos de PCR que não apresentem rigidez cadavérica, sinais de
decomposição corporal ou livores.
6.3 - Quando parar as manobras de RCP em afogados?
1o - Se houver recuperação da circulação espontânea (respiração,
movimentos e ritmo cardíaco organizado ao monitor, com pulso
carotídeo);
2o - em caso de exaustão dos socorristas ou;
3o - ao entregar o afogado a uma equipe médica.
Existem casos descritos de sucesso na reanimação de afogados após
2 horas de manobras, e casos de recuperação sem danos ao cérebro
com até 1 hora de submersão. Para a equipe médica, a ressuscitação
deve ser encerrada apenas quando a vítima estiver com temperatura
corporal acima de 34oC e mantiver-se em assistolia. Caso contrário, a
ressuscitação deverá ser mantida.
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remova o vômito com varredura digital (mãos com luvas e gaze) ou aspiração
e continue prestando a assistência ventilatória.
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6.4 - Suporte avançado de vida no local
Ao contrário de opiniões passadas, levar o equipamento médico à vítima,
ao invés de levá-la ao hospital, poupa um tempo precioso aos casos de
afogamento. O tratamento médico avançado é instituído de acordo com a
classificação do afogamento no local do incidente onde todo atendimento
inicial básico foi iniciado. Desta forma em situações críticas de atendimento
avançado a casos de afogamento, prepare-se para ficar ao menos por 15 a
30 minutos no local do incidente.
A aspiração das vias aéreas antes da intubação é geralmente
necessária, mas não deve ser excessiva a ponto de prejudicar a própria
ventilação. Uma vez intubada, a vítima pode ser ventilada e oxigenada
adequadamente, mesmo na presença de edema pulmonar. O acesso venoso
periférico é a via preferencial para administrar drogas. A dose de adrenalina
utilizadas durante a RCP é a mesma recomendada pela American Heart
Association para qualquer PCR, 1 mg IV em bolus a cada 3 minutos de RCP.
6.5 - Indicações de internação
A hospitalização é recomendada para todos os pacientes com grau de
afogamento 2 a 6. Pacientes grau 3 a 6, geralmente precisam de intubação e
ventilação mecânica e devem ser internados em Unidade de Terapia
Intensiva.
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Vídeos de prevenção recomendados
Vídeo
sobre
prevenção
de
afogamento
http://www.youtube.com/watch?v=RIHEIjQIlq0

em

praias

Vídeo sobre prevenção de afogamento em água doce (piscinas, rios e lagos)
http://www.youtube.com/watch?v=fFv1NsbooPc&feature=youtu.be
Vídeo sobre prevenção de afogamento em inundações.
http://youtu.be/VKrxfPeWMoI?list=UUJuK-3Ip1pMza4SHj-VhKUQ
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