
 

 
 

 
 

Educação Física 
 

     Apostila de Natação 
Segurança e Sobrevivência Aquática 

 
 Síndrome de Imersão 

 
 

A Hidrocussão ou Síndrome de Imersão (vulgarmente conhecida como 

"choque térmico") é um acidente desencadeado por uma súbita exposição á 

água mais fria que o corpo, levando a uma arritmia cardíaca que poderá levar 

à síncope ou à parada cardiorrespiratória (PCR). 

Essa situação pode ser evitada se molharmos a face e a nuca antes de 

mergulhar. 

 

 Hipotermia 
 

 

É a queda da temperatura corpórea abaixo de 35°C. 

A exposição da vítima à água fria reduz a temperatura normal do corpo 

humano, podendo levar à perda da consciência, com afogamento secundário, 

ou até uma arritmia cardíaca com parada cardíaca e consequente morte.   

 Leve (entre 35°C e 32°C): depressão progressiva do SNV e tremores; 

 Moderada (32°C a 27°C): letargia, tremores e perda da consciência; 

 Grave (26°C a 20°C): ausência de respostas aos estímulos verbais; 

 Profunda (<20°C): bradicardia e hipoventilação, fibrilação. 

 

 
Afogamento 

 
 

Afogamento é um acidente de asfixia por imersão em um meio líquido.  

O afogamento é a dificuldade respiratória causada pela aspiração de líquido 

não corporal, por submersão ou imersão. Se a pessoa é resgatada, o processo 

de afogamento é interrompido. 

Termos e definições como "quase afogamento", "afogamento seco ou 

molhado" e "apagamento”, são obsoletos e não devem ser utilizados.  Por muito 

tempo,  utilizou-se o termo apagamento como um processo que ocorre antes 



do afogamento, sendo definido por um desmaio que ocorre na água, podendo 

levar a vítima a uma asfixia violenta e aguda, caso não seja retirada  

imediatamente  da água. Todas as pessoas que passam por um apuro dentro 

da água, podem apresentar desmaios, também ocasionados por hipotermia, 

náuseas, vômitos, distensão abdominal, tremores, cefaleia (dor de cabeça), 

mal-estar, cansaço, dores musculares, dor no tórax, diarreia e outros sintomas 

inespecíficos. Grande parte destes sintomas é decorrente do próprio esforço 

físico realizado dentro da água, sob estresse emocional do medo, durante a 

tentativa de se  salvar  do  próprio  afogamento. 

No mundo, 500 mil pessoas morrem a cada ano devido a afogamento 

não intencional. No Brasil, o afogamento é a 2ª causa de morte  entre meninos  

de 1 a 9 anos de idade e aproximadamente 6.500 pessoas morrem afogadas 

anualmente, sendo mais de 70% do sexo masculino. Fatores de risco que 

contribuem para o perfil do afogamento são: o sexo masculino, idade inferior a 

14 anos, uso de  álcool  e outras drogas, baixa renda familiar, baixo nível 

educacional, residência rural, maior exposição ao meio aquático, 

comportamento de risco e falta de supervisão (SOBRASA, 2017). 

 
Comportamento de Uma Pessoa em Dificuldades na Água 

 
 

Segundo a United States Lifesaving Association em seu Manual of Open 

Water Lifesaving (2003), o processo de afogamento pode ser classificado 

didaticamente e envolve três estágios: angústia, pânico e submersão. Em geral, 

o afogamento é rápido e não chama a atenção, mas qualquer um dos  estágios 

iniciais pode ser suprimido, dependendo de uma série de fatores. Essas fases 

traduzem um conjunto de características de quem passa por apuros em meio 

líquido, na tentativa de se manter em superfície e respirando. O afogamento 

começa no momento em que uma pessoa é incapaz de manter sua boca acima 

do nível da superfície da água. 

Geralmente, há uma resposta instintiva ao afogamento, em que a vítima 

não consegue falar nem gritar, mas faz movimentos reflexos e característicos 

com os braços, que são involuntários, controlados apenas pelo sistema 

nervoso autônomo. 

A resposta instintiva ao afogamento abrange muitos sinais ou 

comportamentos associados com as fases do afogamento: 

 cabeça baixa na água, boca no nível da água;



 cabeça inclinada para trás com a boca aberta;

 olhos vidrados e vazios, incapazes de focar e com expressão de angústia;

 hiperventilação ou respiração ofegante;

 parece tentar nadar em uma determinada direção, mas não faz 

progressos, “nada em pé”;

 incontrolável movimento de braços e pernas, raramente fora da água;

 quando a água molha a face e a cabeça, os cabelos cobrem o rosto da 

vítima. 

 

      Quando uma pessoa que está em apuros e não pode mais manter as vias aéreas 

livres de líquido, a água que entra na boca é voluntariamente cuspida ou engolida. A 

resposta consciente imediata é tentar  segurar  a respiração,  mas  esta não tem a 

duração superior a um minuto aproximadamente.

 

Classificação do Afogamento 

 

Quanto à Natureza do Meio Líquido 

 

A - Afogamento em água doce: piscinas, rios, lagos ou tanques.  

B - Afogamento em água salgada: mar. 

C - Afogamento em água salobra: encontro de água doce com o mar. 

D - Afogamento em outros líquidos não corporais: tanques de óleo ou 

combustível, entre outros. 

 
        A aspiração de água salgada e água doce causam graus similares de lesão no 
afogamento, não tendo tanta importância nos sinais, sintomas, gravidade ou no 
tratamento do afogado. 

 
 

A PREVENÇÃO 
 

 



Prevenir é salvar. Com o crescente número de pessoas que  desfrutam do 

meio líquido, seja para o banho, a natação, a prática de esportes aquáticos, o 

transporte, ou mesmo para o trabalho em praias, piscinas, rios e lagos, tornou-se 

fundamental agir em prol da prevenção de afogamento. 

 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 0,7% de todas as 

mortes em todo o mundo – ou mais de 500 mil mortes a cada ano – são devidas 

ao afogamento não intencional. Estima-se que mais de 85% dos casos de 

afogamento podem ser prevenidos pela supervisão, ensino da natação, tecnologia,  

regulamentação e educação pública. 

É importante salientar que os perigos não estão apenas nas águas abertas, 

como mares, represas e rios. Há também os riscos domésticos, podendo ocorrer 

afogamentos em piscinas, cisternas, baldes, banheiras e até vasos sanitários. 

“Afogamento não acontece por acaso, tem prevenção e esta é a melhor 

forma de tratamento” (SZPILMAN, 2007, s/p). 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


