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Oxigênio, uma peça essencial de seu equipamento de mergulho 

A maioria dos casos de doença descompressiva (DD) ocorre em pessoas que estavam mergulhando dentro 
dos limites não-descompressivos. Ter oxigênio disponível toda vez que você mergulha protege você no 
improvável evento de uma DD aparecer.

O oxigênio já foi reconhecido há muito tempo como o principal recurso de primeiros 
socorros para acidentes de mergulho autônomo, especificamente para doença 
descompressiva (DD) e embolia arterial gasosa (EAG). Inalar oxigênio a 100 por cento 
funciona acelerando a difusão e eliminação do excesso de nitrogênio absorvido durante o 
mergulho, melhorando a circulação (e assim promovendo a reoxigenação dos tecidos) e 
reduzindo o inchaço e as respostas inflamatórias associada. Para que os primeiros 
socorros com oxigênio sejam o mais eficientes possível, o paciente precisa respirar 
oxigênio a 100 por cento fornecido por um provedor de oxigênio certificado a uma taxa de 
fluxo apropriada e com uma boa vedação da máscara (veja "Dicas para uma Melhor 
Administração de Oxigênio”, www.alertdiver.com/Tips-for-Better-Oxygen-Administration).

http://www.alertdiver.com/Tips-for-Better-Oxygen-Administration


Uma Breve História do Uso do Oxigênio nos Primeiros Socorros para 
Acidentes de Mergulho 

Em 1878 o fisiologista francês Paul Bert, ao tratar mergulhadores de ar comprimido e 
trabalhadores de caixas pressurizadas (chamadas de caixões), começou a utilizar 
oxigênio para aliviar os sintomas do que agora é reconhecido como DD. Seus estudos 
experimentais com animais corroboraram seus achados clínicos, o que o levou a ser o 
primeiro a propor o uso de oxigênio pressurizado para tratar o "mal dos caixões." Apesar 
do fato do oxigênio à pressão de superfície ter permanecido por muito tempo como o 
único tratamento disponível para descompressão, demorou quase um século para que 
seu uso se tornasse difundido.

No início dos anos 1960 a expansão do mergulho autônomo recreativo levou ao uso de 
oxigênio hiperbárico em tratamentos de acidentes de mergulho. Demorou ainda mais uma 
década para que o oxigênio fosse recomendado durante o transporte de um mergulhador 
acidentado para o serviço médico. O uso do oxigênio em primeiros socorros em acidentes 
de mergulho aumentou ao longo dos anos, mas a implementação foi lenta. Uma revisão 
da DAN de dados de acidentes de mergulho em 1987 revelou que apenas 37 por cento 
dos mergulhadores acidentados recebiam oxigênio nos primeiros socorros e que o uso do 
oxigênio nos primeiros socorros na verdade diminuiu entre 1987 e 1990. Para promover o 
uso do oxigênio, a DAN introduziu o Programa de Primeiros Socorros com Oxigênio da 
DAN em 1991, o qual tem evoluído ao longo dos anos conforme o conhecimento sobre 
tratamento e equipamento tem aumentado.

Missão da DAN

À luz das evidências convincentes a favor do uso do oxigênio nos primeiros socorros, uma 
das missões declaradas da DAN é garantir que equipamentos de oxigênio de emergência 
e pessoas treinadas para usá-los estejam em todos os locais de mergulho, o que significa 
que os instrutores e até mesmo os mergulhadores podem precisar ter suas próprias 
unidades de oxigênio, cuidar delas e mantê-las.



Armazenagem e Manutenção do Equipamento

As unidades de oxigênio devem ser armazenadas montadas, mas despressurizadas, em 
estojos protetores. Isso garante que o equipamento esteja pronto para ser usado e o 
protege não apenas de danos mas também da exposição a óleos e graxas, o que 
aumenta o risco de fogo. Para reduzir ainda mais o perigo de fogo, o equipamento deve 
também ser mantido longe de chamas ou de pessoas fumando.

As unidades de oxigênio não devem ser expostas a temperaturas maiores do que 50°C, 
portanto, elas não devem ser guardadas em veículos motorizados em dias quentes. Ao 
transportar as unidades, o equipamento deve estar preso de forma que não caia ou role.

Observe que os cilindros de oxigênio são regulados pelas mesmas normas que regulam 
os cilindros de mergulho e, portanto, devem ser submetidos a testes hidrostáticos a cada 
cinco anos.

O procedimento padrão para a manutenção do regulador de oxigênio envolve uma 
verificação técnica e limpeza a cada dois anos ou de acordo com a recomendação do 
fabricante. O website da DAN (DAN.org) oferece uma lista de centros de manutenção 
autorizados na região da DAN América.

Juntamente com a manutenção do regulador, verifique o anel de vedação para garantir 
que ele não esteja danificado, com sujeira, graxa ou óleo. Se alguma dessas situações se 
apresentar, substitua o anel de vedação. Ao recolocar o regulador, confirme que os pinos 
estejam alinhados com a torneira do cilindro de oxigênio, e teste para a existência de 
vazamentos abrindo o sistema. Como sempre, lembre-se de despressurizar o sistema 
antes de guarda-lo.

Faça a manutenção do mecanismo de fornecimento de oxigênio (válvula de demanda ou 
MTV) a cada dois anos ou de acordo com o recomendado pelo fabricante. Além disso, 
teste o MTV e verifique seu funcionamento antes de cada uso. Teste a válvula de 
demanda inalando através da máscara e exalando fora da máscara. Verifique o MTV 
apertando o botão de acionamento e então cobrindo a saída da ventilação com a palma 
de sua mão. Ele deve desligar automaticamente. Se ele não desligar, não o utilize, e leve-
o para uma revisão.

Verifique visualmente se existem rachaduras ou marcas de estresse nas mangueiras e 
tubos antes de cada saída e quando o sistema passa por manutenção. Substitua-as de 
acordo com o necessário.

Finalmente, inspecione as máscaras para verificar a limpeza e sinais de desgaste.

http://www.dan.org/


Após cada uso, limpe o sistema utilizando o seguinte procedimento:

1. Passe um pano no cilindro e nas mangueiras para remover areia ou sujeira.
2. Desmonte a válvula de demanda ou MTV.
3. Submerja as partes plásticas em uma solução leve de água sanitária por 10 

minutos, enxague com água limpa, e deixe secar no ar.
4. Faça o mesmo com a máscara oronasal (Pocket MaskTM), mas descarte a válvula 

unidirecional.
5. Quando todas as partes estiverem secas, coloque uma nova válvula unidirecional 

na máscara oronasal, remonte o sistema, e guarde-o em seu estojo protetor.
Máscaras de não-reinalação e AMBUs são itens que devem ser usados apenas uma vez 
e devem ser descartados após o uso.

Para saber mais, veja "O Oxigênio como Tratamento Definitivo" (www.alertdiver.com/396). 
Para informações detalhadas sobre a prática, inscreva-se em um curso da DAN 
de Primeiros Socorros com Oxigênio em Emergências de Mergulho.

Recarga de Cilindros de Oxigênio

Existem dois principais métodos para se obter uma recarga de oxigênio:

1. com uma receita médica
2. com um comprovante de treinamento (deve estar atualizado)

Em 1996 o FDA (Food and Drug Administration) 
americano permitiu a obtenção de oxigênio para uso em 
emergências médicas sem receita. Esta determinação 
ainda exige que os consumidores apresentem 
comprovação de treinamento apropriado antes de 
obterem a recarga. O curso de Primeiros Socorros com 
Oxigênio em Emergências de Mergulho da DAN ajuda 
os mergulhadores a atenderem esses requisitos de 
treinamento. Infelizmente, alguns Estados não possuem 
determinações parecidas com a do FDA, fazendo com 
que o acesso seja mais difícil, enquanto outros Estados, 
como a Flórida, Ohio e Rhode Island promulgaram 
estatutos especificamente desenvolvidos para facilitar o 
acesso dos mergulhadores ao oxigênio.

http://www.alertdiver.com/396
http://www.dan.org/training/courses/EO2


Muitos mergulhadores obtêm receitas de médicos do mergulho ou médicos pessoais que 
compreendem a necessidade de haver oxigênio para emergências em pontos de 
mergulho; entretanto, a receita tecnicamente limita a administração da droga prescrita 
(oxigênio neste caso) à pessoa para quem a receita foi escrita. Alguns médicos podem 
estar dispostos a escrever uma prescrição para ser usada em caso de haver necessidade, 
autorizando o uso de oxigênio em emergências, embora eles não sejam obrigados a 
atender a um pedido como esse.

Para mais informações sobre regulamentação e outras sugestões, visite
DAN.org/training/oxygen_regulations.

http://www.dan.org/training/oxygen_regulations


Dicas para uma melhor administração de oxigênio

O oxigênio é responsável por 21% do ar que respiramos e é fundamental para nossa 
sobrevivência. Quando inalamos, o oxigênio entra nos alvéolos (bolsas de ar) nos 
pulmões, onde atravessa a fina membrana nos capilares e se liga à hemoglobina dos 
glóbulos vermelhos. O sangue então transporta oxigênio para o resto do corpo. A 
administração de oxigênio é essencial para os primeiros socorros de pessoas com 
sintomas de doença descompressiva (DD). As vítimas de acidentes de mergulho se 
beneficiam do uso de oxigênio de duas maneiras fundamentais. Primeiro, respirar 
oxigênio puro acelera a lavagem ou a eliminação de gás inerte (ou seja, nitrogênio e, para 
mergulhadores trimix, hélio). Segundo, áreas do corpo com suprimento reduzido de 
oxigênio devido ao comprometimento do fluxo sanguíneo podem receber oxigênio 
suficiente para minimizar ou prevenir lesões teciduais.



Entendendo a Pressão Parcial

Um conceito útil para entender melhor o uso de oxigênio em mergulho e emergências de 
mergulho é a pressão parcial. A pressão parcial de um gás é a fração desse gás 
específico em uma mistura de gases multiplicada pela pressão ambiente. Ao nível do mar 
- que é 1 atmosfera absoluta (ATA) de pressão - a pressão parcial de oxigênio (PO2) do ar 
é de 0,21 (21% de oxigênio x 1 ATA) e o PO2 de 100% de oxigênio é de 1,0. A uma 
profundidade de 66 pés (3 ATA), o PO2 de ar é 0,63 (21% de oxigênio x 3 ATA), e o PO2 
de 100% de oxigênio é 3,0. Um PO2 muito baixo ou muito alto pode ser perigoso para os 
seres humanos. A perda de consciência devido à hipóxia é provável em um PO2 abaixo 
de cerca de 0,16. Um PO2 acima de cerca de 1,5 coloca um mergulhador em risco de 
toxicidade do oxigênio no sistema nervoso central (SNC), que pode levar a convulsões e 
afogamentos.

Meios de Administração

U m a b o a v e d a ç ã o a u m e n t a a 
concentração de oxigênio que o 
paciente respira.

Os dispositivos usados para fornecer 
oxigênio incluem válvulas de demanda, 
máscaras de não-reinalação (NRBs), 
máscaras de válvula com bolsa, 
ventiladores acionados manualmente e 
cânulas nasais. Uma válvula de 
demanda é semelhante a um regulador 
de mergulho de segundo estágio, na 
medida em que fornece gás somente 
quando o paciente inspira. Com uma 
máscara bem selada, uma válvula de demanda pode fornecer cerca de 95% de oxigênio. 
Ele é projetado para pacientes conscientes e alertas, cujas respirações são fortes o 
suficiente para envolver o fluxo de oxigênio.

As máscaras de não-reinalação fornecem um fluxo constante alto de oxigênio. A vazão de 
um NRB é ajustável manualmente, e a taxa é geralmente definida entre 10 e 15 litros por 
minuto. Uma alta vazão não necessariamente significa tratamento mais eficaz, no entanto. 
Para evitar o desperdício de oxigênio, ajuste a vazão apenas o suficiente para impedir 
que a bolsa do reservatório se solte totalmente quando o paciente inalar. Tome cuidado 
para garantir que a máscara mantenha uma boa vedação pelo tempo que for usada.

Máscaras de válvula com bolsa e ventiladores acionados manualmente são usados para 
administrar ventilações de oxigênio com pressão positiva a pessoas que não respiram 
sozinhas. Os profissionais de saúde conseguem isso com uma máscara de válvula com 



bolsa apertando uma bolsa de reservatório de gás e com um ventilador acionado 
manualmente pressionando um botão que fornece um volume seguro de gás.
As cânulas nasais consistem em duas pequenas pontas de plástico que se encaixam nas 
narinas e fornecem continuamente oxigênio. As frações inspiradas de oxigênio são 
elevadas apenas minimamente em comparação com a respiração do ar; portanto, esse 
método de administração de oxigênio fornece pouco benefício terapêutico para 
mergulhadores feridos.
 

Mergulhadores Assintomáticos

Os provedores costumam perguntar à DAN® se devem administrar oxigênio a um 
mergulhador que relatou uma subida rápida, mas não apresenta sintomas. Não existe 
uma resposta simples ou única para isso. Os fatores a serem considerados incluem o 
estresse descompressivo do mergulhador (descompressão obrigatória perdida, mergulhos 
significativamente profundos ou longos ou muitos mergulhos em série), bem como a 
velocidade real da subida e a distância para cuidados médicos definitivos.

Fornecer oxigênio às pessoas não é prejudicial, mas fornecê-lo apenas como medida 
preventiva levanta questões difíceis sobre quanto tempo administrá-lo, o objetivo do 
tratamento e em que circunstâncias uma avaliação médica é necessária. Considere o 
suprimento disponível e reconheça que, ao iniciar a administração de oxigênio, você 
reconheceu que um incidente ocorreu ou é provável que ocorra. O paciente não deve 
mais mergulhar naquele dia e deve ser monitorado por 24 horas. A DAN está disponível 
para consulta nessas situações.



Use o que Você Tem

A taxa de fluxo de uma máscara de 
não-reinalação deve ser ajustada 
apenas o suficiente para impedir 
que a bolsa do reservatório se solte 
totalmente quando o paciente 
inalar.

O s m e r g u l h a d o r e s t a m b é m 
perguntam à DAN se devem definir 
a vazão abaixo de 10 a 15 litros por 
minuto para fazer com que um 
suprimento limitado de oxigênio 
dure mais. Essa é uma pergunta 
razoável, mas lembre-se do motivo 
pelo qual a oxigenoterapia é usada 

para mergulhadores: O objetivo é criar um gradiente de pressão parcial para promover a 
eliminação do gás inerte (nitrogênio). A maneira de atingir esse objetivo é fornecer a maior 
concentração de oxigênio possível. Portanto, a prioridade deve ser administrar oxigênio 
na concentração máxima possível até que você transfira os cuidados ou suprimentos.

Toxicidade por Oxigênio

De tempos em tempos, a DAN recebe ligações de colegas de mergulho preocupados que 
hesitam em administrar oxigênio a um mergulhador que pode ter experimentado 
toxicidade de oxigênio no SNC em profundidade. No entanto, uma vez que um 
mergulhador esteja na superfície, não há razão para reter oxigênio. Mesmo que os 
sintomas observados em profundidade sejam realmente o resultado da toxicidade do 
SNC, a administração de oxigênio ainda é recomendada e não prejudicará o mergulhador.

Algumas pessoas acreditam erroneamente que, se um mergulhador estiver respirando 
oxigênio de um cilindro à pressão da superfície, as quebras de ar devem ser usadas para 
evitar a toxicidade do oxigênio no SNC. Por mais bem-intencionados que sejam, não são 
necessárias quebras de ar; oxigênio deve ser fornecido sem interrupção. As quebras de ar 
são empregadas durante alguns tratamentos com câmara hiperbárica para minimizar o 
risco de toxicidade do SNC. No entanto, essas quebras não são necessárias para 
mergulhadores tratados na superfície porque a toxicidade do SNC não é uma 
preocupação quando o PO2 máximo é de 1 ATA.

Respirar oxigênio puro pode irritar os pulmões (toxicidade pulmonar por oxigênio), mas, 
ao nível do mar, a toxicidade pulmonar (geralmente manifestada por desconforto no peito 
ou sensação de queimação nos pulmões) requer 12 a 16 horas de terapia contínua. 
Embora essa linha do tempo possa ser reduzida quando o PO2 for maior que 1, esses 
sintomas são raros e a administração de oxigênio não deve ser retida ou interrompida 



arbitrariamente, na tentativa de evitar sintomas que levam muitas horas para serem 
apresentados.

A administração emergencial de oxigênio continua sendo a pedra angular do tratamento 
da DD aguda. Mantendo sua unidade de oxigênio em boas condições de funcionamento e 
praticando a implantação e administração regularmente, você estará preparado para 
fornecer cuidados efetivos. Lembre-se, a pessoa em necessidade pode ser você.



Oxigênio como Tratamento Definitivo

Os primeiros socorros com oxigênio podem ser considerados um tratamento definitivo 
para os sintomas pós-mergulho?

A doença descompressiva (DD) é uma lesão rara e imprevisível que geralmente ocorre 
longe de hospitais e instalações de tratamento hiperbárico. Assim, medidas de primeiros 
socorros que podem ser administradas imediatamente após o início dos sintomas são 
muito importantes para o tratamento da DD. Uma dessas medidas é o oxigênio de 
primeiros socorros (FAO2) “Oxygen First Aid”, que substitui a respiração do ar no nível da 
superfície pelo oxigênio fornecido na fração mais alta possível. A respiração com oxigênio 
acelera a eliminação de gás inerte dos tecidos. Isso pode produzir alívio dos sintomas e, 
às vezes, resolução completa dos sintomas. Os benefícios são intuitivamente claros e, 
apesar dos dados escassos e da falta de entendimento completo dos possíveis 
mecanismos envolvidos, o FAO2 foi geralmente aceito na comunidade de mergulho como 
uma medida padrão de primeiros socorros.

Os mergulhadores costumam ligar para a linha de informações médicas da DAN com 
perguntas sobre segurança, eficácia, modo de administração de oxigênio e o que fazer 
após iniciar o FAO2.



A maioria das respostas a essas perguntas é direta:

1. Mergulhadores que respiram oxigênio puro na superfície não correm risco de 
toxicidade por oxigênio.

2. Respirar oxigênio puro na superfície pode aliviar ou até resolver os sintomas da DD.

3. O oxigênio puro é benéfico em primeiros socorros na doença descompressiva (DD), 
que engloba a embolia arterial gasosa (EAG) e a DCS.

4. O modo mais eficiente de administração de FAO2 é o que fornece a maior 
porcentagem de oxigênio por mais tempo. Um regulador de demanda pode fornecer 
uma fração muito alta e é apropriado para pacientes com respiração espontânea. Se o 
suprimento de oxigênio for limitado, a respiração em circuito fechado (através de um 
dispositivo de respiração) prolongará a duração do suprimento.

As questões controversas são:

1. Por quanto tempo o oxigênio deve ser administrado?

2. O que fazer com os mergulhadores se os sintomas desaparecerem antes de iniciar a 
evacuação ou chegar a uma câmara de recompressão?

A duração inicial da terapia com FAO2 “Oxygen First Aid” geralmente depende do 
suprimento disponível. Trinta minutos podem ser considerados uma duração mínima 
desejável. Em alguns casos, os sintomas desaparecem logo após o início do FAO2 e 
podem retornar após a interrupção da oxigenoterapia. Mesmo após o tratamento nas 
câmaras de recompressão, os sintomas podem recorrer em 15 a 40% dos casos. Assim, 
para tornar o FAO2 mais eficiente, ele deve ser usado de forma mais agressiva. Por 
exemplo, se um mergulhador apresentar sintomas neurológicos, a duração do FAO2 deve 
durar pelo menos 90 minutos, mesmo que os sintomas se resolvam após os primeiros 
minutos de respiração do oxigênio.

A próxima pergunta é o que fazer caso os sintomas desapareçam completamente antes 
que o mergulhador alcance uma instalação hiperbárica. Uma resolução completa dos 
sintomas da DCS pode ocorrer espontaneamente ou em resposta à FAO2. Dados 
históricos indicam uma porcentagem substancial de recuperação espontânea, mesmo 
entre casos graves de DCS. O alívio completo ocorre em 15 a 25% dos mergulhadores 
admitidos nas câmaras de recompressão após receber FAO2. Isso não ajuda em tempo 
real, pois o resultado de um determinado caso não pode ser previsto no início do evento. 
A taxa de alívio pode ser subestimada se alguns mergulhadores optarem por não serem 
avaliados clinicamente após a auto-administração de oxigênio. Isso certamente não é 
incentivado. Mesmo após a resolução aparentemente completa com FAO2, os 
mergulhadores devem ser avaliados por um profissional médico para garantir que os 
efeitos sutis não permaneçam. Em muitos casos, mesmo após melhora espontânea ou 
facilitada por oxigênio, os pacientes serão recomprimidos usando uma tabela de 
tratamento terapêutico para ajudar a garantir o melhor resultado.



Quando responsáveis por um grupo de mergulhadores em locais remotos, os operadores 
de mergulho enfrentam desafios adicionais. Eles podem ser pressionados a não 
administrar o FAO2 se essa ação servir como um gatilho para interromper a viagem e 
iniciar a evacuação de um mergulhador ferido, independentemente do resultado após os 
primeiros socorros. Isso é preocupante, pois o FAO2 provavelmente será mais eficaz se 
iniciado imediatamente após o início dos sintomas. Infelizmente, os sintomas em estágio 
inicial podem ser semelhantes aos causados por condições não-relacionadas. Em vez de 
desencadear um curso de ação irreversível, deve-se aceitar que a administração precoce 
de FAO2 é benéfica, mas que também pode ser administrada em casos que não 
requerem evacuação.

Apesar dessa aceitação, se a FAO2 pode ser considerada um tratamento definitivo em 
alguns casos e sob certas condições, permanece uma questão controversa. Pedimos a 
especialistas da área que fornecessem seus pensamentos.

A FAO2 pode ser considerada um tratamento definitivo em algumas condições?

James Francis: FAO2 “Oxygen First Aid” não deve ser considerado um tratamento 
definitivo para DD. Por definição, mantém controle, junto com a reidratação adequada, até 
que o tratamento definitivo (oxigênio hiperbárico) possa ser administrado. Ao dizer isso, 
há vários pontos que precisam ser feitos:



1. A DD pode ser um diagnóstico difícil, mesmo para médicos experientes em mergulho. 
Existem inúmeras condições relacionadas ao mergulho e não relacionadas ao 
mergulho que podem imitar o DD. A maioria dos grupos de mergulho não possui 
membros medicamente treinados, e, consequentemente, deve-se procurar 
aconselhamento por telefone. Como o especialista do outro lado da linha é totalmente 
dependente da qualidade da história e do exame desencadeado por quem cuida da 
vítima, é comum que um diagnóstico presuntivo seja o melhor que possa ser 
alcançado. Como tal, há vítimas evacuadas com um diagnóstico de DD que podem 
estar sofrendo de outra coisa.

2. Independentemente disso, é importante que sejam tomadas providências, com 
urgência, para a evacuação da vítima para o centro mais próximo, com pessoal 
adequadamente treinado e devidamente equipado para avaliar e gerenciar a vítima.

3. Antes e durante a evacuação, o FAO2 é inestimável porque acelera a eliminação de 
gás inerte e, portanto, aborda o principal problema na DD. Mesmo que o diagnóstico 
não seja DD, o FAO2 não fará mal a pessoas que estavam aptas a mergulhar antes 
do acidente. Assim, fornece um benefício potencial sem desvantagem.

4. Se os sintomas e / ou sinais da vítima desaparecerem antes da chegada às 
instalações médicas escolhidas, pode ser que não seja necessário tratamento 
hiperbárico. Isso pode ocorrer porque o diagnóstico acaba sendo uma condição 
diferente da DD, ou a vítima tinha DD e levou vários dias para que ela fosse 
evacuada. Se a vítima tiver apenas sintomas leves, pode ser que, após um exame 
completo, não seja necessário mais tratamento. Nessa situação, pode parecer que o 
FAO2 foi um tratamento definitivo, mas não é um resultado que pode ou deve ser 
antecipado.

Michael Bennett: Concordo plenamente que o FAO2 
não é uma terapia definitiva para DDs graves. Qualquer 
caso em que exista uma suspeita razoável de DD 
grave, a vítima deve receber FAO2 e ser evacuada para 
tratamento definitivo. A resolução parcial ou completa 
dos sintomas durante o FAO2 não influenciaria esta 
decisão. Uma pessoa responsável que permitisse que 
os sintomas suspeitos continuassem sem tratamento 
por medo de precipitar uma evacuação desnecessária 
ou disruptiva estaria fazendo um grande desserviço ao 
mergulhador, e esse curso de ação deve ser 
desencorajado ativamente.

Tendo esclarecido isso, ainda temos duas perguntas a 
responder. O FAO2 é uma terapia definitiva adequada 
para qualquer caso suspeito de DD, e existem outras 
condições que podem se apresentar após o mergulho e 
podem ser tratadas apenas com o FAO2? O segundo é 
mais facilmente abordado. Existem muitas lesões e 
doenças auto-limitantes ou não ameaçadoras que 
podem ocorrer após o mergulho. Os exemplos incluem dor de cabeça devido à retenção 
de dióxido de carbono (pule a respiração) ou desidratação, dor de ouvido ou sinusite após 
graus mais leves de barotraumas, esforço excessivo, dormência ou formigamento por 
causa de uma roupa de mergulho apertada e indigestão. Existem muitos outros, e 



determinar qual está causando os sintomas pode ser uma tarefa muito difícil. Algumas 
dessas doenças responderão à aplicação do FAO2, e muitas parecerão fazê-lo à medida 
que melhoram com o tempo. É provável que nenhuma exija evacuação e nenhuma 
recompressão.

Se houver alguma suspeita dos presentes de que a DD pode ser a culpada, recomenda-
se que os mergulhadores recebam FAO2 enquanto a opinião de especialistas é solicitada. 
Apesar da notória dificuldade em eliminar o diagnóstico de DD, médicos experientes em 
mergulho podem frequentemente identificar claramente fatores que tornam a DD muito 
improvável. Nessas circunstâncias, um médico experiente pode se sentir à vontade para 
prescrever medidas simples com ou sem oxigênio adicional. É altamente improvável que 
esses mergulhadores precisem de evacuação. Nessas circunstâncias, o FAO2 pode ser 
considerado tratamento definitivo para algumas condições.

A FAO2 pode ser considerada terapia definitiva para suspeita de DD? Embora a resposta 
ainda possa ser considerada controversa por alguns médicos de mergulho, acredito que 
há circunstâncias em que a resposta a essa pergunta também é sim. Essa questão foi 
considerada em detalhes em uma oficina de 2004 em Sydney, na Austrália, sobre o 
tratamento de doenças descompressivas leves em locais remotos. Os especialistas 
presentes concordaram com uma série de declarações de consenso, incluindo o seguinte:

Declaração de consenso 4: Alguns pacientes com sintomas e sinais leves após o 
mergulho podem ser tratados adequadamente sem recompressão. Para aqueles com DD, 
a recuperação pode ser mais lenta na ausência de recompressão.

Declaração de consenso 5: Alguns mergulhadores com sintomas ou sinais leves após o 
mergulho podem ser evacuados por um avião comercial para obter tratamento após um 
intervalo de superfície de pelo menos 24 horas, e é improvável que isso esteja associado 
à piora do resultado.

O workshop entrou em detalhes consideráveis para definir o que se entende por 
"sintomas e sinais leves", notando, em particular, que qualquer reclamação deve ser 
estática ou remitente e que os sinais neurológicos precisam ter sido excluídos pelo exame 
médico. O ponto principal é que, em situações cuidadosamente definidas, geralmente 
com o benefício da opinião de especialistas, a FAO2 “Oxygen First Aid” pode ser uma 
terapia adequada para evitar uma evacuação longa e cara para fins de recompressão.

* Declarações de consenso extraídas de: Mitchell SJ, Doolette D, Wachholz CJ, Vann RD, 
orgs. Gerenciamento de doenças descompressivas leves ou marginais em locais 
remotos: procedimentos de oficina. Durham, N.C .: Divers Alert Network, 2005.



Administração de Primeiros Socorros com Oxigênio

Siga estas etapas simples para fornecer oxigênio a um mergulhador com problemas 
respiratórios com uma válvula inaladora de demanda. Este é o método preferido para 
fornecer oxigênio de emergência. Destina-se ao uso por mergulhadores que estão 
conscientes e respirando normalmente. Para mergulhadores que estão inconscientes ou 
não respiram bem o suficiente para ativar a válvula inaladora de demanda, use uma 
máscara de não-reinalação ou adicione oxigênio suplementar à RCP.

• Certifique-se de que a cena seja segura para você entrar e obter equipamentos de 
primeiros socorros e use proteção contra exposição, como luvas e máscaras ou 
protetores faciais, conforme apropriado.

• Garanta as vias aéreas e a respiração.

• Informe o mergulhador acidentado que os primeiros socorros com oxigênio podem 
ajudar.

- Ex: "Isso é oxigênio e pode fazer você se sentir melhor. Posso ajudá-lo?”

Implante a unidade de oxigênio.

- Abra a válvula do cilindro com uma volta completa.
- Verifique a pressão do cilindro.
- Verifique se não há vazamentos no sistema.
- O controlador de fluxo constante deve estar na posição “desligado".

• Respire pela válvula inaladora de demanda e expire para longe dela.

- Isso mostra ao mergulhador que a unidade está trabalhando e é seguro respirar.

• Coloque a máscara sobre a boca e o nariz do mergulhador acidentado.

- Verifique a máscara quanto a vazamentos ao redor do rosto do mergulhador 
acidentado.

- Instrua o mergulhador acidentado a respirar normalmente pela máscara.
- Tranquilize e conforte o mergulhador acidentado.
- Instrua o mergulhador acidentado a segurar a máscara para ajudar a manter uma 

vedação firme.

• Monitore o mergulhador acidentado e o manômetro de oxigênio.

- Ouça a válvula inaladora de demanda abrir durante a inspiração.
- Observe a máscara embaçando durante a expiração e limpando com a inspiração.



- Observe o peito subir durante a inspiração e descer com a expiração.

• Ligue para o SME ou outra instalação médica apropriada.

• Entre em contato com a DAN para consulta e coordenação do tratamento hiperbárico, 
se necessário.

Antes de qualquer mergulho, verifique:

• Se você tem oxigênio suficiente para durar do local de mergulho até os cuidados 
médicos de emergência

• O equipamento de oxigênio está montado e pronto para uso

• Todas as máscaras estão limpas e livres de sinais de idade ou desgaste

• Se alguém do grupo é treinado em administração de oxigênio e conduzindo uma 
avaliação neurológica no local

Se mergulhar com uma empresa de fretamento de mergulho ou centro de mergulho:

• Confirme se o centro de mergulho tem oxigênio disponível no local de mergulho ou no 
barco.

• Pergunte sobre o treinamento da equipe quanto a oxigênio, avaliações neurológicas e 
seu uso.

• Peça para ver o equipamento para garantir que tudo esteja em boas condições de 
funcionamento.

Para obter mais informações sobre os sinais e sintomas de doenças descompressivas ou 
para receber treinamento no curso de Primeiros Socorros em Oxigênio para Lesões de 
Mergulho da DAN, entre em contato com o centro de mergulho local ou visite 
DiversAlertNetwork para encontrar o instrutor da DAN mais próximo.

* Extraído do Manual do Aluno de Primeiros Socorros em Oxigênio da DAN para Lesões 
por Mergulho Autônomo


