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COLOCANDO OS RISCOS E 
BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA 
EM PERSPECTIVA


Em geral, a prática regular de atividade física reduz o risco de um indivíduo morrer por 
doenças cardíacas, mas em indivíduos susceptíveis, atividades de intensidade vigorosa 
podem aumentar o risco de um infarto agudo do miocárdio (ataque cardíaco) ou de morte 
súbita cardíaca (MSC). Os indivíduos com aterosclerose avançada – uma condição que 
envolve um estreitamento das artérias devido a um acúmulo de depósitos de gordura nas 
suas paredes internas - são especialmente suscetíveis a tais riscos. 

A incidência tanto de infarto agudo do miocárdio quanto de MSC é maior em indivíduos 
sedentários, especialmente naqueles que se envolvem em atividade física não periódica. Um 
artigo publicado no  New England Journal of Medicine  descobriu que os homens 
habitualmente sedentários apresentavam 56 vezes mais probabilidade de sofrer morte 
cardíaca durante ou após o exercício vigoroso do que quando em repouso; por outro lado, 
homens fisicamente muito ativos apresentavam apenas cinco vezes mais probabilidades de 
morrer durante ou após o exercício vigoroso do que quando em repouso. Outro artigo 



publicado no New England Journal of Medicine  relatou que um infarto agudo do miocárdio 
era 50 vezes mais provável durante ou logo após o exercício físico vigoroso nos indivíduos 
menos ativos do que nos indivíduos mais ativos. 

Assim, embora os indivíduos sedentários sejam aconselhados a mudar seu estilo de vida e a 
praticar exercício físico regularmente – começando com atividades de baixa intensidade e 
aumentando gradualmente a intensidade dos exercícios – pode ser necessário que eles 
façam uma triagem pré-atividade. Indivíduos com qualquer limitação de saúde precisam de 
autorização médica e, de preferência, um educador físico profissional. Os indivíduos 
identificados como sendo de alto risco para problemas cardíacos devem se abster de 
determinadas atividades. Para orientações, leia "Quando consultar um profissional de saúde 
antes de praticar atividades físicas." 

É importante salientar, contudo, que mesmo as práticas mais conservadoras nunca serão 
capazes de evitar completamente eventos cardiovasculares associados ao exercício. É, 
portanto, essencial que os indivíduos que se exercitam reconheçam e relatem os sintomas 
que muitas vezes precedem um evento cardíaco; estes são conhecidos como "sintomas 
prodrômicos" e podem incluir um ou mais dos seguintes: 

• Dor no peito (conhecida como "angina") 
• O aumento da fadiga 
• Indigestão, azia ou outros sintomas gastrointestinais 
• Falta de ar excessiva 
• Dor na orelha ou de garganta 
• Um sentimento de mal-estar vago 
• Infecções do trato respiratório superior 
• Tontura, palpitações ou dor de cabeça severa 

Foi demonstrado que tais sintomas estão presentes em 50 por cento dos corredores, 75 por 
cento dos jogadores de squash, 81 por cento dos corredores de longa distância e 60 por 
cento dos mergulhadores que morrem durante o exercício. Pessoas que se exercitam devem 
estar cientes destes fatos, e os médicos devem perguntar aos pacientes durante os exames 
médicos sobre seus hábitos de exercício e seu conhecimento dos sintomas prodrômicos. Os 
mergulhadores que apresentarem qualquer um dos sintomas acima durante o exercício físico 
devem obter uma avaliação médica antes de retornar ao mergulho. 



RECOMENDAÇÕES DE ATIVIDADE 
FÍSICA

Os adultos precisam de dois tipos de atividade física regular para manter ou melhorar a sua 
saúde – treinamento aeróbico e de força. As Diretrizes de 2008 para Atividades Físicas para 
Americanos dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (Centers for Disease Control 
and Prevention's 2008 Physical Activity guidelines for Americans) recomendam pelo menos 
duas horas e meia de exercício aeróbico de intensidade moderada por semana para 
alcançar benefícios para a saúde, e cinco horas por semana para alcançar também 
benefícios de condicionamento físico. E tão importante quanto praticar exercícios aeróbicos 
é realizar atividades de fortalecimento muscular pelo menos dois dias por semana. 

As atividades físicas são comumente classificadas por intensidade em uma das seguintes 
quatro categorias: 

• Comportamento sedentário: O comportamento sedentário refere-se a atividades que 
não aumentam substancialmente sua frequência cardíaca ou gasto energético acima 
do nível de repouso; incluídos nesta categoria estão atividades como dormir, ficar 
sentado, ficar deitado e assistir televisão. Tais atividades envolvem um gasto 
energético de 1,0 a1,5 METs. 

• Atividade física de baixa intensidade: A atividade física de baixa intensidade - que é 
muitas vezes agrupada com o comportamento sedentário, mas é, na verdade, um 
nível de atividade distinto - envolve um gasto energético de 1,6 a 2,9 METs e aumenta 
a frequência cardíaca para menos de 50 por cento de sua frequência cardíaca 
máxima. Ela engloba atividades como uma caminhada lenta, trabalho de escritório, 
cozinhar e lavar pratos. 

• Atividade física de intensidade moderada: A atividade física que aumenta a frequência 
cardíaca para entre 50 por cento e 70 por cento de sua frequência cardíaca máxima é 
considerada como sendo de intensidade moderada. Por exemplo, indivíduos de 50 
anos de idade têm uma frequência máxima estimada de 170 batimentos por minuto 
(bpm), de modo que 50 por cento e 70 por cento da frequência máxima seriam, 
respectivamente, 85 bpm e 119 bpm. Isso significa que uma atividade de intensidade 
moderada para indivíduos de 50 anos mantém a sua frequência cardíaca entre 85 
bpm e 119 bpm. Por outro lado, indivíduos de 30 anos têm uma frequência cardíaca 



máxima estimada de 190 bpm, fazendo com que uma atividade de intensidade 
moderada aumente sua frequência cardíaca para entre 95 bpm e 133 bpm. 

• Atividade física de intensidade vigorosa: A atividade de intensidade vigorosa é aquela 
que aumenta a frequência cardíaca para entre 70 por cento e 85 por cento de sua 
frequência cardíaca máxima. Para indivíduos de 60 anos de idade, isso seria entre 
122 bpm e 136 bpm; para indivíduos de 25 anos, seria entre 136 bpm e 167 bpm. 

Recomendações de atividade física detalhadas podem ser encontradas em cdc.gov/
physicalactivity/everyone/guidelines. 

TRIAGEM PRÉ-ATIVIDADE FÍSICA 

A prática de atividade física é benéfica para a saúde, mas fazer a transição de um estilo de 
vida sedentário para ser fisicamente ativo, ou aumentar o seu nível habitual de atividade, 
pode estar associado a um aumento do risco, especialmente em indivíduos com doença 
cardíaca preexistente. O mergulho autônomo normalmente envolve atividade física de 
intensidade moderada, mas podem ocorrer situações que exijam uma atividade de alta 
intensidade. Além disso, o mergulho desafia o sistema cardiovascular de várias maneiras que 

http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/guidelines/
http://www.cdc.gov/physicalactivity/everyone/guidelines/


podem oferecer risco de vida para indivíduos com doença cardíaca ou baixa capacidade 
para o exercício. 

Uma ferramenta de triagem pré-atividade física comum é a Declaração Médica e as Diretrizes 
para o Exame Médico do Mergulhador Autônomo Recreativo da RSTC (Recreational Scuba 
Training Council). O questionário do RSTC pergunta sobre seu histórico médico, bem como 
sintomas e sinais de doenças crônicas e agudas. Se mergulhadores potenciais apresentam 
qualquer uma das condições listadas, eles são aconselhados a consultar um médico para 
obter uma avaliação médica de sua aptidão para mergulhar. A maioria das operadoras de 
mergulho usam o formulário do RSTC para triar os clientes, e se você assinalou quaisquer 
condições que exigem avaliação médica, mas não pode apresentar um exame médico 
recente que o libere para o mergulho, você pode não conseguir mergulhar. Portanto, você 
deve completar a Declaração Médica do RSTC antes de qualquer viagem durante a qual 
você pretende mergulhar e, se necessário, obter uma avaliação por escrito de um médico 
com conhecimento de medicina do mergulho e levá-la com você em sua viagem. 

E lembre-se que é de extrema importância que você seja honesto no preenchimento do 
questionário: Você tem o controle sobre sua participação segura em qualquer atividade 
física, incluindo o mergulho. 

Além disso, independentemente de sua condição médica, os homens com 45 anos de idade 
ou mais e as mulheres com 50 anos de idade ou mais são aconselhados a avaliar a sua 
saúde anualmente com o seu médico de confiança. E todos os mergulhadores que 
apresentam qualquer fator de risco para doença cardíaca devem consultar o seu médico de 
confiança antes de mergulhar e devem seguir os conselhos que lhes foram dados. 



CALCULO DA INTENSIDADE DA 
ATIVIDADE FÍSICA

A intensidade de qualquer atividade física pode ser calculada diretamente - medindo a 
quantidade de oxigênio que você utiliza para o metabolismo energético (um fator que é 
abreviado como VO2, abreviação de "volume de oxigênio") por minuto de exercício, ou 
indiretamente - medindo sua frequência cardíaca e usando esse valor como um índice do 
estresse que seu esforço está colocando em seu coração e os pulmões. 

MEDIDA DIRETA DA INTENSIDADE DO 
EXERCÍCIO 

A quantidade de energia que você usa em um determinado 
momento é proporcional à quantidade de oxigênio que seu 
corpo requer. Em repouso, uma pessoa média saudável 
usa cerca de 3,5 mililitros de oxigênio por quilo de peso 
corporal por minuto; isso é conhecido como "taxa 
metabólica de repouso." O custo energético de uma 
atividade física pode ser expresso como um múltiplo da 
taxa metabólica basal; isto é conhecido como "equivalente 
metabólico da tarefa", ou simplesmente equivalente 
metabólico, e é abreviado como MET. 

Um indivíduo com condicionamento físico mediano pode 
atingir um aumento de cerca de 12 vezes na taxa 
metabólica (que é expresso como "12 METs"), enquanto 
atletas de topo podem atingir um aumento de mais de 20- 
MET. A tabela à direita lista exemplos de atividades 
classificadas como leves, de intensidade moderada ou 
vigorosas, com base na quantidade de energia necessária 
para realizá-las. 

Fontes: "Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities"; "Oxygen consumption 
in underwater swimming"; e "Oxygen uptake studies of divers when fin swimming with maximum effort at depths of 
6–176 feet" (veja "Further Readings and Sources" para obter detalhes sobre essas fontes). 

O pico da capacidade aeróbica de um indivíduo é expresso como o consumo máximo de 
oxigênio em exercício realizado na maior intensidade possível (que é abreviado como 



"VO2  max."). Medir a VO2  máx com precisão exige seguir protocolos rígidos em um 
laboratório de desempenho esportivo - um procedimento conhecido como "teste de esforço 
máximo." A realização desses testes é demorada e cara, por isso eles são usados apenas 
em situações especiais. 

ESTIMATIVA INDIRETA DA INTENSIDADE DO 
EXERCÍCIO 

Também é possível fazer uma estimativa relativa de intensidade de uma atividade medindo 
seus efeitos sobre o seu ritmo cardíaco e taxa de respiração. Isto pode ser feito de várias 
maneiras. 

Limiar de conversação: Se uma pessoa saudável pode falar, mas não cantar, durante o 
exercício, essa atividade é considerada de intensidade moderada. Uma pessoa que realiza 
uma atividade de intensidade vigorosa não é capaz de dizer mais do que algumas palavras 
sem fazer uma pausa para respirar. Se você tem falta de ar e não pode falar durante um 
exercício que é geralmente considerado como de intensidade moderada, isso significa que 
sua capacidade física está abaixo da média. 



Teste de frequência cardíaca: a sua frequência cardíaca aumenta de forma regular, conforme 
a intensidade de sua atividade aumenta (embora a frequência cardíaca máxima que você é 
capaz de atingir diminua com a idade). Você pode descobrir a frequência cardíaca máxima 
média para indivíduos saudáveis da sua idade, subtraindo a sua idade de 220. Por exemplo, 
a frequência cardíaca máxima para uma pessoa de 50 anos de idade seria calculada da 
seguinte maneira: 220-50 = 170 batimentos por minuto (bpm). Você pode então usar a sua 
frequência cardíaca real para estimar a intensidade relativa de várias atividades que você faça 
e para estimar indiretamente a sua capacidade máxima de exercício. Os especialistas 
frequentemente recomendam alcançar e sustentar uma certa frequência cardíaca para 
melhorar ou manter a forma. 

Teste de esforço submáximo: Um teste de esforço submáximo pode ser usado para 
descobrir a sua capacidade máxima de exercício, sem exceder 85 por cento da frequência 
cardíaca máxima estimada para sua idade. Esse tipo de teste é realizado com um aumento 
gradual da intensidade do seu exercício, com base em um protocolo definido, enquanto sua 
frequência cardíaca é monitorada. Quando você atinge a meta de frequência cardíaca, você 
para de se exercitar e sua capacidade máxima de exercício pode, então, ser extrapolada 
através de vários métodos. No entanto, por causa de variações na relação entre frequência 
cardíaca e intensidade do exercício devido à idade, ao nível de condicionamento físico e a 
outros fatores, uma estimativa indireta da capacidade aeróbica máxima tem valor limitado. 
No entanto, o teste ainda é uma ferramenta clínica valiosa para avaliar a tolerância de um 
indivíduo ao exercício e a probabilidade de que ele tenha a doença isquêmica do coração. 



OS EFEITOS DO ENVELHECIMENTO 
SOBRE O SEU SISTEMA 
CARDIOVASCULAR

A capacidade de um indivíduo manter uma alta intensidade de exercício por um período de 
tempo prolongado diminui com a idade, mesmo com um envelhecimento saudável. Esse 
declínio pode ser retardado através da prática regular de exercícios, mas não pode ser 
totalmente evitado. A redução é causada por um enfraquecimento das funções de todos os 
sistemas do organismo, embora o foco aqui seja no coração. 

O coração tem um sistema de controle de ritmo que ajusta os batimentos cardíacos e regula 
os sinais elétricos que estimulam a ação de bombeamento do coração. Ao longo do tempo, 
este marca-passo natural perde parte de suas células, e algumas de suas vias elétricas 
podem ficar danificadas. Estas alterações podem resultar em uma frequência cardíaca de 
repouso ligeiramente menor e uma maior susceptibilidade a ritmos anormais (a mais comum 
das quais é conhecida como "fibrilação atrial"). 

Com o aumento da idade, todas as estruturas do coração também se tornam mais rígidas. 
Os músculos do ventrículo esquerdo ficam mais espessos, o coração pode aumentar 
ligeiramente de tamanho e o volume do ventrículo esquerdo pode diminuir. Como resultado, 
o coração pode tanto encher quanto esvaziar de forma mais lenta, colocando assim menos 
sangue em circulação. O aumento de sua frequência cardíaca e de seu débito cardíaco em 
resposta a atividade física também diminui, e a sua frequência cardíaca máxima diminui. A 
queda da frequência cardíaca máxima parece ser maior do que a média em indivíduos 
sedentários e nos que apresentam doença cardiovascular evidente. 



* A fórmula tradicional para se calcular a frequência cardíaca máxima, proposta na década de 1970, era 220 
menos a idade do indivíduo. 
+ Tanaka e co-autores propuseram uma fórmula atualizada em 2001 para indivíduos saudáveis não-fumantes que é 
208 menos 7/10 de idade do indivíduo. 

Fonte: Modificado de "Age-predicted maximal heart rate revisited" de H. Tanaka H et al. Journal of the American 
College of Cardiology; 2001; Vol. 37; páginas 153-156. 

O sistema nervoso autônomo muda com a idade, também. Normalmente, seu componente 
parassimpático define a frequência cardíaca em repouso, enquanto seu componente 
simpático governa o coração em antecipação a e em resposta à atividade física – 
estimulando um aumento oportuno e adequado do fluxo sanguíneo para sustentar a 
atividade. Ajustes contínuos entre os sistemas simpático e parassimpático resultam em 
variações mínimas no ritmo cardíaco (um fator conhecido como "variabilidade da frequência 
cardíaca") que são evidentes de batimento a batimento – o tipo de regulação sensível que é 
a marca registrada de um sistema de controle saudável. Com o aumento da idade, no 
entanto, a contribuição do sistema parassimpático diminui; a atividade do sistema simpático 
aumenta, mesmo em repouso; a variabilidade da frequência cardíaca desaparece; e ritmo 
cardíaco torna-se mais propenso a distúrbios. Essa diminuição na variabilidade da frequência 
cardíaca e esse aumento da frequência cardíaca de repouso relacionados à idade (devido ao 
declínio da atividade parassimpática) são responsáveis por um risco 2,6 vezes maior de 
morte súbita cardíaca. 



COMPREENDENDO O CONCEITO DE 
CAPACIDADE AERÓBICA


Sua capacidade de sustentação da atividade física depende da quantidade de energia que 
seu corpo consegue produzir em um processo que utiliza oxigênio chamado de capacidade 
aeróbica. Sua capacidade aeróbica individual depende do quão bem o seu sistema 
cardiovascular - o seu coração e vasos sanguíneos - funciona. É o sistema que move o seu 
sangue através de seus pulmões, onde ele é carregado com oxigênio, e, em seguida, o 
distribui para cada parte do seu corpo, onde o oxigênio mantem a vida, alimenta os seus 
músculos e sustenta a sua capacidade de se exercitar. 

O "motor" do sistema circulatório é o coração. O coração é uma bomba feita de tecido vivo: 
músculos, tecido de suporte e um sistema de condução que produz os sinais elétricos que 
estimulam a ação de bombeamento do seu coração. Um coração vazio pesa, em média, 
pouco mais da metade de uma libra (250 a 300 gramas) nas mulheres e entre dois terços e 
três quartos de uma libra (300 a 350 gramas) em homens. Ele tem quatro câmaras: o átrio 
direito, o ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. 



Os átrios recebem sangue com baixa pressão. O átrio direito recebe sangue venoso que 
retorna ao coração vindo de todas as partes do corpo depois de ter tido o oxigênio 
consumido. O átrio esquerdo recebe o sangue que retorna ao coração vindo dos pulmões 
depois de ter sido enriquecido com oxigênio novamente. Os ventrículos fazem a maior parte 
do bombeamento. O ventrículo direito bombeia sangue em direção a e através dos pulmões, 
enquanto o ventrículo esquerdo mantém a circulação do sangue no corpo, para todos os 
seus órgãos e tecidos. O sangue flui através do coração em apenas uma direção, graças a 
um sistema de válvulas que se abrem e fecham na hora certa. O quanto o seu coração tem 
que trabalhar varia de acordo com muitos fatores, incluindo o seu nível de atividade. 

Em média, um coração humano bombeia cerca de 2,4 onças (70 mililitros) de sangue por 
batimento cardíaco, uma medida que é conhecida como "volume de curso." 

O coração de um indivíduo em repouso bate, em média, 72 vezes por minuto (essa é sua 
"frequência cardíaca"), o que resulta no seguinte débito cardíaco: 

• 5 litros (1,3 galões) de sangue por minuto. 
• 7.200 litros (1.900 galões) por dia. 
• 2.628.000 litros (700.000 galões) por ano. 
• 184 milhões de litros (48 milhões de galões) em um período médio de vida de 70 

anos. 

E esse débito é apenas para atender às necessidades metabólicas básicas do corpo em 
repouso: cerca de 3,5 mililitros de oxigênio por quilograma de massa corporal por minuto. 
Esta taxa metabólica de repouso é chamada de um equivalente metabólico, que é expresso 
como "1 MET." Quando você se exercita, os músculos do seu corpo precisam de mais 
oxigênio, então seu fluxo sanguíneo aumenta para atender a essa necessidade; a sua 
frequência cardíaca pode aumentar três vezes e seu volume sistólico pode dobrar. Isso 
aumenta o débito cardíaco de uma pessoa com condicionamento físico mediano de cerca 
de 5 litros (1,3 galões) por minuto para entre 15 e 20 litros (4 e 5 galões) por minuto, e de um 
atleta de topo para até 40 litros (40 galões) por minuto. E não apenas o fluxo sanguíneo 
aumenta, como mais oxigênio é extraído de cada unidade de sangue. Como resultado 
dessas mudanças, a taxa metabólica de uma pessoa com condicionamento físico mediano 
que se exercita a uma capacidade de pico aumenta para cerca de 12 METs, e de um atleta 
de alto nível que corre a uma velocidade de 22,5 quilômetros por hora (4,17 milhas) pode 
aumentar para 23 METs. 



A SAÚDE CARDÍACA & SEU RISCO 
DE VIDA DURANTE O MERGULHO


As estatísticas mostram que cerca de um terço de todas as mortes de mergulho estão 
associadas a um evento cardíaco agudo. Em um estudo recente de associados DAN, a 
incidência de mortes em geral relacionadas ao mergulho foi de 16 por 100.000 
mergulhadores por ano, e de mortes por causas cardíacas relacionadas ao mergulho, de 
quase um terço desse número - 5 por 100.000 mergulhadores por ano. É de particular 
importância que o risco de morte relacionada a problemas do coração durante o mergulho 
seja 10 vezes maior para mergulhadores com mais de 50 anos de idade do que para 
aqueles com menos de 50. Na verdade, o estudo de associados DAN mostrou um aumento 
contínuo no risco com o aumento da idade. Enquanto alguns possíveis eventos cardíacos 
podem ser provocados por atividades ou situações específicas de mergulho, outros eventos 
cardíacos podem não ser causados de modo algum por um mergulho - na medida em que a 
morte súbita cardíaca ocorre também durante o nado de superfície ou durante a prática de 
atividades desportivas de vários tipos em terra e mesmo em repouso ou durante o sono. 

Infartos agudos do miocárdio (vulgarmente conhecidos como "ataques cardíacos") que são 
provocadas por esforço - como ao nadar contra uma corrente, em ondas fortes 
ou sob condições de flutuabilidade negativa excessiva - estão provavelmente envolvidos em 
algumas mortes provocadas por mergulho. Os ataques cardíacos são causados por um 



fornecimento insuficiente de sangue para os músculos do coração; ataques cardíacos 
relacionados com o mergulho ocorrem geralmente em homens de meia-idade com doença 
arterial coronária não diagnosticada. 

O mergulho (ou apenas a imersão) também pode provocar arritmias agudas ou distúrbios do 
ritmo cardíaco, que podem da mesma forma resultar em morte súbita. As arritmias têm 
maior probabilidade de causar a morte em mergulhadores mais velhos. Como o Dr. Carl 
Edmonds explica em seu livro  Diving and Subaquatic Medicine, e os dados da DAN 
confirmam, "A vítima muitas vezes parecia calma pouco antes de seu colapso final. Alguns 
estavam anormalmente cansados ou descansando, tendo se exercitado intensamente antes, 
ou estavam sendo rebocados no momento – o que sugere algum grau de esgotamento. 
Alguns agiam como se não se sentissem bem antes de seu colapso final. Alguns queixavam-
se de dificuldade para respirar apenas alguns segundos antes do colapso, enquanto outros 
embaixo da água sinalizavam que precisavam compartilhar ar, mas rejeitavam o regulador 
oferecido. Explicações para a dispneia incluem a hiperventilação psicogênica, estimulo 
respiratório induzido pelo sistema nervoso autônomo e edema pulmonar - sendo este último 
demonstrado na autópsia. Em todos os casos houve um suprimento de ar disponível 
adequado, sugerindo que a dispneia não estava relacionada a problemas com o 
equipamento. Algumas vítimas perderam a consciência, sem dar qualquer sinal ao seu 
dupla, enquanto outros pediram ajuda de uma forma calma. " 

A incidência de morte súbita cardíaca (MSC) também aumenta com a idade. Os padrões da 
MSC são semelhantes entre os mergulhadores e entre a população em geral; no entanto, é 
importante que os mergulhadores não descartem a possibilidade de uma relação causal 
entre o mergulho e a MSC. Casos de MSC em que não há um fator desencadeador externo 
óbvio ocorrem mais frequentemente em mergulhadores mais velhos. Exames post-mortem 
de vítimas de MSC apresentam maior probabilidade de revelar sinais de doenças cardíacas 
previamente desconhecidas do que de um evento precipitante específico. A melhor maneira 
de prevenir a MSC é, portanto, prevenir doenças cardíacas e manter a forma física e o bem-
estar conforme você envelhece. 



COMO O MERGULHO PODE AFETAR 
O SEU CORAÇÃO E SEU SIST. 
CIRCULATÓRIO


O mergulho o expõe a muitos efeitos, incluindo imersão, frio, gases hiperbáricos, pressão 
respiratória elevada, exercício e stress, bem como a um risco após o mergulho de bolhas de 
gás circulando no sangue. A capacidade do seu coração de suportar um débito cardíaco 
elevado diminui com a idade e com doenças. Ter um coração saudável é de extrema 
importância para sua segurança durante o mergulho, assim como para sua capacidade de 
se exercitar de forma geral e para seu tempo de vida. As informações contidas neste livreto 



têm o objetivo de ajudá-lo a entender como as doenças cardíacas podem afetar você 
enquanto você mergulha e como você pode promover uma saúde cardíaca ideal. 

Efeitos da imersão 
A imersão em água próxima à temperatura do corpo humano expõe seu corpo a um 
gradiente de pressão, que desloca o sangue dos vasos em suas pernas para aqueles em 
sua cavidade torácica. Isso aumenta o volume de sangue dentro do seu peito em até 700 
mililitros (24 onças). 

O seu coração recebe assim entre 180 e 240 mililitros (6 a 8 onças) de sangue a mais, o que 
resulta em um aumento do tamanho das quatro câmaras, um aumento da pressão no seu 
átrio direito, um aumento de mais de 30 por cento do débito cardíaco e um ligeiro aumento 
na sua pressão sanguínea geral. Barorreceptores (sensores que percebem uma mudança na 
pressão do sangue) localizados nos grandes vasos do seu corpo reagem a todas essas 
mudanças, diminuindo a atividade do sistema nervoso simpático, que regula o que é 
popularmente conhecido como resposta de "luta ou fuga". Como resultado, sua frequência 
cardíaca diminui e a concentração de noradrenalina, um hormônio do sistema nervoso 
simpático, em seu plasma cai; em resposta à queda da noradrenalina, seus rins excretam 
mais sódio, e sua produção de urina aumenta. 

Efeitos do frio 
A água tem alta condutividade térmica – ou seja, seu corpo perde mais calor quando você 
está imerso em água do que quando você está no ar seco. Você vai se sentir mais 
confortável em uma determinada temperatura do ar do que quando imerso em água à 
mesma temperatura. E quando seu corpo perde calor, isso intensifica o estreitamento dos 
vasos sanguíneos periféricos (uma condição conhecida como "vasoconstrição periférica"). 
Isso, por sua vez, envia mais sangue para o coração, o que aumenta a pressão de 
enchimento no lado direito do seu coração e faz com que ele bombeie mais sangue. A 
constrição das pequenas artérias do corpo também aumenta a resistência ao fluxo 
sanguíneo na região periférica do seu corpo, o que aumenta a sua pressão arterial, o que 
significa que seu coração tem que fazer mais esforço para manter um fluxo de sangue 
adequado por todo o corpo. 

Efeitos da pressão 
Respirar ar a uma pressão elevada, como você faz quando mergulha, também afeta o seu 
coração e o seu sistema circulatório. O aumento dos níveis de oxigênio causa uma 
vasoconstrição, aumenta a sua pressão arterial e reduz a sua frequência cardíaca e seu 



débito cardíaco. E o aumento dos níveis de dióxido de carbono - que podem se acumular 
em seu corpo quando você se exercita durante um mergulho devido à reduzida ventilação 
pulmonar causada por gases densos - pode aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro, o que 
pode acelerar a intoxicação por oxigênio, se você está respirando uma mistura hiperóxica de 
gases (com um maior nível de oxigênio). 

Efeitos do exercício 
O mergulho pode exigir muito fisicamente, mas mergulhadores recreativos têm a 
possibilidade de optar por condições de mergulho e atividades que normalmente não 
requerem muito esforço. No entanto, qualquer mergulho impõe algumas exigências 
energéticas ao seu corpo. Por exemplo, a natação lenta e tranquila na superfície representa 
uma atividade de intensidade moderada (ver Tabela 2 na página 11), enquanto nadar com 
nadadeiras na superfície requer até 40 por cento menos energia do que a natação sem 
nadadeiras. Mas o equipamento de mergulho aumenta o arrasto do nadador e, portanto, o 
custo energético da natação. Um trabalho cientifico de 1996 publicado na revista Medicine & 
Science in Sports & Exercise mostrou que estar com apenas um cilindro de mergulho pode 
aumentar o consumo energético de um mergulhador em 25 por cento com relação à 
natação de superfície regular a uma mesma velocidade, e que o uso de uma roupa seca 
pode resultar em um aumento adicional de 25 por cento no consumo energético. 

A maioria dos mergulhos feitos com flutuabilidade neutra e sem corrente requer apenas 
curtos intervalos de natação intermitente em um ritmo lento e, portanto, representa um 
exercício de intensidade baixa a moderada. A intensidade de exercício é medida através de 
um valor conhecido como equivalente metabólico (MET), sendo que 1 MET representa a 
quantidade de energia consumida em repouso. (Consulte "Cálculo da intensidade da 
atividade física" para uma descrição detalhada dos cálculos de MET.) Recomenda-se que os 
mergulhadores sejam capazes de sustentar exercícios de 6 MET por um período de 20 a 30 
minutos. Como as pessoas são capazes de sustentar apenas cerca de 50 por cento de sua 
capacidade de exercício de pico por um período prolongado, recomenda-se que os 
mergulhadores sejam capazes de passar em um teste ergométrico de 12 METs. 

Efeitos do estresse 
Seu sistema nervoso autônomo (SNA) - o sistema em grande parte involuntário que regula as 
funções internas, como a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a digestão – 
também é afetado pelo mergulho. Entre os componentes do SNA estão os sistemas 
simpático e parassimpático; enquanto o sistema simpático controla respostas de "luta ou 
fuga" do seu corpo, o sistema parassimpático regula funções de repouso e ajuda o corpo a 
conservar energia. Em indivíduos saudáveis o mergulho geralmente aumenta os efeitos 



parassimpáticos, preservando a frequência cardíaca e uma medida conhecida como 
variabilidade da frequência cardíaca. Um mergulho que é considerado estressante, no 
entanto, estimula o SNA na outra direção, o que significa que os efeitos simpáticos 
prevalecem – o que leva a um aumento na frequência cardíaca, uma diminuição na 
variabilidade da frequência cardíaca e em um aumento do risco de arritmia. 

Efeitos adversos graves 

A maioria dos efeitos do mergulho sobre seu coração e sistema circulatório fica dentro da 
capacidade do seu corpo de se adaptar, mas às vezes reações adversas graves podem 
ocorrer. A reação conhecida como bradiarritmia (um batimento cardíaco muito lento e 
irregular) pode causar morte súbita após a entrada de um mergulhador na água, 
especialmente em indivíduos com uma anomalia preexistente no ritmo cardíaco. Por outro 
lado, a taquiarritmia (um ritmo cardíaco muito rápido e irregular) pode também causar morte 
súbita, especialmente em mergulhadores com cardiopatia isquêmica ou estrutural. E esforço 
excessivo ou os efeitos do estresse podem sobrecarregar o coração e resultar em 
manifestações agudas de cardiopatia isquêmica não diagnosticada anteriormente. 

O mergulho de apneia pode ter efeitos cardíacos adversos muito graves; estes efeitos 
ocorrem em sucessão rápida em uma resposta conhecida como o "reflexo de imersão". Os 
seus elementos mais importantes incluem bradicardia (uma diminuição do ritmo cardíaco); a 
reação de vasoconstrição periférica descrita acima; e hipóxia progressiva (ou a falta de um 
fornecimento adequado de oxigénio). Para evitar lesionar um pulmão, os mergulhadores não 
devem prender a respiração durante a subida. 



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O SEU 
CORAÇÃO E SIST. CIRCULATÓRIO: 
INTRODUÇÃO


• "quase 1/3 de todas as fatalidades de mergulho 
estão associadas a um evento cardíaco agudo."** 

O mergulho é uma atividade recreativa que atrai pessoas de todas as idades. De fato, o 
mergulho em condições favoráveis requer pouco esforço, o que torna fácil para os não 
iniciados supor que o mergulho é um passatempo seguro e sem esforço. Mas é essencial ter 
em mente que, durante qualquer mergulho, podem surgir condições e circunstâncias 
perigosas que exijam um exercício vigoroso de um momento para o outro. 

A imersão por si só é um fator de estresse para o corpo, especialmente para o coração e 
para o sistema circulatório. As pessoas que têm uma capacidade de exercício limitada 
podem ser exigidas em seu limite ao mergulhar – até o ponto de sofrerem ferimentos graves 
e até a morte. Este capítulo apresenta algumas informações básicas sobre o coração 
relacionado ao mergulho para ajudar a mantê-lo seguro e saudável enquanto você mergulha. 

Créditos 
Editor Chefe: Petar Denoble, MD, DSc 
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A SÍNDROME METABÓLICA


A síndrome metabólica é um distúrbio que afeta a forma como o organismo utiliza e 
armazena energia. De acordo com a American Heart Association, o diagnóstico da síndrome 
metabólica requer a presença de três ou mais das seguintes condições: 

1. Obesidade abdominal - definida como a circunferência da cintura medindo 40 
polegadas (102 centímetros) ou mais para homens e 35 polegadas (89 centímetros) 
ou mais para mulheres. 

2. Um nível de triglicerídeos igual ou maior do que 150 mg / dl (3,9 mmol / l). 

3. Um nível de colesterol HDL abaixo de 40 mg / dL (1,0 mmol / l) para os homens e 
inferior a 50 mg / dL (1,3 mmol / L) para as mulheres. 

4. Uma pressão sanguínea igual ou maior do que 130/85 mmHg ou a utilização de 
medicação para hipertensão. 

5. Um nível de glicose no sangue em jejum igual ou maior do que 100 mg / dL (5,6 mmol 
/ l) ou a utilização de medicação para hiperglicemia. 



A síndrome metabólica está associada a um risco elevado de doença cardiovascular. Outras 
doenças associadas a síndrome metabólica incluem disfunção endotelial e baixo grau de 
inflamação crônica. 

Medir a circunferência de sua cintura para detectar obesidade abdominal, quando há mais 
gordura em sua cintura do que em seus quadris, é um bom começo para avaliar se você 
pode ter a síndrome metabólica. Isto é importante porque a obesidade abdominal representa 
um risco maior para doença cardiovascular e diabetes tipo 2, e o risco aumenta 
progressivamente à medida que aumenta o tamanho da cintura para além das dimensões 
acima referidas. As implicações destes fatores são mostradas no gráfico abaixo. 

Source: National Heart, Lung, and Blood Institute 



SOBREPESO E OBESIDADE


Os termos sobrepeso e obesidade referem-se a um peso corporal em relação à altura maior 
do que é considerado saudável; ambas as condições, muitas vezes (mas não 
necessariamente) resultam em uma percentagem maior de gordura corporal, conhecida 
como tecido adiposo, em comparação com a massa muscular magra. O  sobre peso  é 
aplicado para aqueles com um peso ligeiramente elevado, e obesidade para aqueles que 
são extremamente acima do peso. 



ESTATÍSTICA 
• 69% dos americanos adultos (mais de dois terços) estão com sobrepeso ou obesos. 

• As taxas de obesidade em adultos mais do que dobraram em pouco mais de 30 
anos, de 15% em 1976-1980 para 36% em 2009-2010. 

• Há 10 anos, a taxa de obesidade era significativamente maior entre as mulheres do 
que os homens; atualmente, as taxas são essencialmente iguais - dentro de algumas 
casas decimais de 36% para homens e mulheres. 

O índice de massa corporal (IMC) é uma forma comum de expressar a relação entre peso e 
altura. As seguintes equações são usadas para calcular o IMC: 



O IMC é uma medida importante para a 
compreensão da evolução demográfica, 
mas tem algumas limitações, assim 
como: 

• E l e p o d e s u p e r e s t i m a r a 
proporção de gordura corporal em 
atletas e outras pessoas com 
muita massa muscular. 

• E l e p o d e s u b e s t i m a r a 
percentagem de gordura corporal 
em pessoas idosas e outras 
pessoas que perderam massa 
muscular. 

Por conseguinte, o IMC é apenas um dos 
muitos fatores que devem ser considerados ao se avaliar se um indivíduo está com um peso 
saudável – juntamente com o tamanho da cintura, a relação cintura-quadril e uma medida 
conhecida como "espessura da prega de pele." 



HIPERLIPIDEMIA

O colesterol - uma substância mole e cerosa - é um dos lipídios encontrados no sangue e, 
na verdade, em todas as células do corpo. Importante para o funcionamento saudável do 
nosso corpo, o colesterol é uma parte das membranas de nossas células e é usado na 
produção de hormônios. 

O colesterol no corpo humano pode ser proveniente de alimentos ricos em colesterol - como 
carnes, ovos e produtos lácteos - ou pode ser produzido internamente por nosso corpo. O 
corpo também pode produzir colesterol a partir de alimentos que não contêm colesterol, 
mas que contêm gordura saturada - como óleo de palma e óleo de coco - ou de gorduras 
trans, como frituras em restaurantes e bolos comerciais ou cookies. O colesterol por si só 
não se dissolve no sangue; ele tem que se ligar a proteínas para formar partículas de 
lipoproteínas solúveis. Existem dois tipos de lipoproteínas: as lipoproteínas de baixa 
densidade (LDL) e as lipoproteínas de alta densidade (HDL). 

O LDL é considerado o "colesterol ruim", porque uma grande quantidade dele leva a um 
estreitamento e enrijecimento das artérias devido a um acúmulo de colesterol, que se 
acumula em depósitos, chamados de "placas," nas paredes internas das artérias. Esta 
condição é chamada de aterosclerose. Ela contribui para a hipertensão e causa doença 
arterial periférica, doença arterial coronariana, ataque cardíaco e acidente vascular cerebral, 
assim como disfunção erétil nos homens. 

Por outro lado, o colesterol HDL é considerado o "colesterol bom" porque reduz o risco de 
doença cardiovascular ao transportar colesterol da corrente sanguínea de volta para o 



fígado, o que facilita a sua remoção do corpo. O HDL, portanto, ajuda a evitar o acúmulo de 
placas de colesterol nas paredes das artérias. O nível de colesterol HDL de uma pessoa é, 
em certa medida, um fator da constituição genética dessa pessoa. Mas os níveis de HDL 
podem ser reduzidos pela diabetes do tipo 2; por certas drogas, tais como 
betabloqueadores e os esteroides anabolizantes; pelo tabagismo; por se estar acima do 
peso; e por ser sedentário. Por outro lado, o estrogênio, um hormônio feminino, aumenta os 
níveis de HDL, o que explica parcialmente por que a doença cardiovascular é menos 
prevalente em mulheres na pré-menopausa. 

Os triglicerídeos são outro fator na hiperlipidemia. Os triglicerídeos são o tipo mais comum 
de gordura no corpo. Os níveis de triglicérides normais variam de acordo com a idade e o 
sexo. Níveis elevados de triglicérides combinados com altos níveis de colesterol LDL 
aumentam o risco de doença cardiovascular. 

O seu nível de colesterol é uma medida composta de todos estes lipídios, em miligramas por 
decilitro de sangue (mg /dl) ou milimoles por litro de sangue (mmol / l). 

Muitos especialistas americanos recomendamos os seguintes 
níveis de colesterol: 

• Colesterol total: 200 mg / dL (5,2 mmol / L) 

• Colesterol LDL: abaixo de 70 mg / dL (1,8 mmol / L) a 129 mg / dL (3,3 mmol / l), 
dependendo do seu estado de saúde 

• Colesterol HDL: acima de 60 mg / dL (1,6 mmol / L) 

• Triglicerídeos: abaixo de 150 mg / dL (3,9 mmol / L) 

Fonte: American Heart Association 

A American Heart Association recomenda que todos os adultos com 20 anos de idade ou 
mais velhos verifiquem o seu colesterol e outros fatores de risco para a hiperlipidemia a cada 
4-6 anos e também dialoguem com seus médicos para determinar o seu risco de doença 
cardiovascular e acidente vascular cerebral. 



HIPERTENSÃO

A hipertensão, ou pressão sanguínea elevada, é um problema de saúde comum na 
população em geral, bem como entre os mergulhadores. A pressão sanguínea é uma 
medida da força exercida pelo sangue contra as paredes arteriais. Uma leitura da pressão 
arterial é uma razão de dois números. O número superior é a pressão sistólica, quando seu 
coração está batendo, e o número inferior é a pressão diastólica, quando seu coração está 
descansando entre as batidas. A unidade de medida da pressão arterial é o milímetro de 
mercúrio, que é abreviado como "mmHg"; uma leitura normal é 120/80 mmHg, muitas vezes 
referida como "12 por 8." 

Os critérios para o diagnóstico de hipertensão variam ligeiramente de país para país e até 
mesmo entre uma referência e outra. A tabela abaixo mostra os critérios mais comuns 
utilizados nos Estados Unidos. 

Source: American Heart Association 



ESTATÍSTICAS 
• 78 milhões de adultos americanos (ou 31% -quase 1 em cada 3) têm hipertensão. 

• 69% daqueles que têm um primeiro ataque cardíaco, 77% daqueles que têm um 
primeiro acidente vascular cerebral, e 74% daqueles com insuficiência cardíaca 
crônica apresentam hipertensão; ela também é um importante fator de risco para 
doença renal. 

• 348.000 de mortes nos Estados Unidos em 2009 foram atribuídas, tanto como uma 
causa primária quanto como causa contribuinte, à hipertensão. 

• 47,5 bilhões de dólares são gastos anualmente em despesas médicas diretamente 
relacionadas à hipertensão. 

• 3,5 bilhões de dólares se perdem em produtividade anualmente devido à hipertensão. 

• Apenas 47% (menos de metade) das pessoas com hipertensão têm a condição sob 
controle. 

• 30% dos adultos americanos têm pré-hipertensão. 
Fontes: CDC (Centers for Disease Control and Prevention) e American Heart Association 

Uma pessoa com hipertensão enfrenta dois 
tipos de complicações: as de curto prazo e 
as de longo prazo. As complicações de curto 
prazo geralmente são causadas por pressão 
arterial extremamente elevada; a mais 
importante é o risco de um acidente vascular 
cerebral devido à ruptura de um vaso 
sanguíneo no cérebro. Os efeitos prejudiciais 
de longo prazo são mais comuns; eles 
incluem doença arter ia l coronar iana, 
problemas renais, insuficiência cardíaca congestiva, problemas nos olhos e doença cérebro-
vascular. 

A hipertensão leve muitas vezes pode ser controlada com dieta e exercício físico; no entanto, 
pode ser necessário tomar medicamentos para manter a tensão arterial dentro de limites 
toleráveis. Muitas classes de drogas são utilizadas para tratar a hipertensão, e elas têm 
diversos efeitos colaterais. Alguns indivíduos precisam mudar a medicação após uma droga 



aparentemente ser ou tornar-se ineficaz. Outros podem precisar tomar mais de um 
medicamento de uma vez para manter sua pressão arterial sob controle. 

Uma classe de anti-hipertensivos conhecidos como beta-bloqueadores pode provocar uma 
diminuição da tolerância ao exercício máximo e pode também ter algum efeito sobre as vias 
respiratórias. Estes efeitos secundários normalmente não são um problema para o 
mergulhador comum. Outra classe de anti-hipertensivos, conhecidos como inibidores da 
enzima de conversão da angiotensina (iECA), podem ser uma melhor opção para 
mergulhadores, embora uma tosse persistente seja um possível efeito colateral de inibidores 
da ECA. Uma outra opção são os bloqueadores dos canais de cálcio, mas um possível efeito 
colateral dessas drogas é tontura ao se levantar. 

Medicamentos diuréticos que promovem a produção de urina também são frequentemente 
usados para tratar a hipertensão. A sua utilização requer muita atenção à manutenção de 
uma hidratação adequada e ao monitoramento dos níveis de eletrólitos no sangue. 

EFEITOS NO MERGULHO 
Desde que a pressão sanguínea de um indivíduo esteja sob controle, as principais 
preocupações em relação à aptidão para o mergulho são os efeitos colaterais de algum 
medicamento (s) e evidências de danos aos principais órgãos. A maioria dos medicamentos 
anti-hipertensivos são compatíveis com o mergulho, desde que os efeitos colaterais sejam 
mínimos e o desempenho do mergulhador na água não fique significativamente 
comprometido. Além disso, um mergulhador com hipertensão de longa data deve ser 
monitorado para o aparecimento de evidencias de danos associados no coração e nos rins. 

Mergulhadores que demonstram um controle adequado da pressão arterial e que não 
apresentam diminuição significativa de seu desempenho na água devido a efeitos colaterais 
de drogas podem mergulhar com segurança. No entanto, é importante que esses 
mergulhadores façam exames físicos regulares, incluindo uma avaliação das consequências 
a longo prazo da hipertensão, tais como a doença arterial coronariana. 



VISÃO GERAL DOS FATORES DE 
RISCO CARDIOVASCULARES 

As manifestações mais comuns de uma doença cardiovascular adquirida (ao invés de 
congênita) são a doença cardíaca coronariana, o acidente vascular cerebral e a doença 
arterial periférica. A doença arterial coronariana é uma das principais causas de morbidade e 
mortalidade entre adultos na América do Norte e Europa. 

A probabilidade de que um determinado indivíduo adquira uma doença cardiovascular e 
sofra um evento cardiovascular com risco de vida depende de muitos fatores de risco. 
Alguns fatores de risco, tais como histórico familiar, gênero, etnia e idade não podem ser 
alterados. Outros fatores de risco são modificáveis - incluindo algumas condições de saúde 
involuntárias e alguns fatores relacionados ao estilo de vida. Condições involuntárias, como 
pressão arterial alta, colesterol elevado e diabetes podem ser tratadas com medicação, bem 
como com ajustes de dieta e de estilo de vida. Fatores de risco relacionados ao estilo de 
vida incluem o uso de tabaco, uma dieta pouco saudável, inatividade física e consumo 
excessivo de álcool, todos os quais podem ser voluntariamente alterados. 

É importante entender que apresentar qualquer um destes fatores de risco não significa que 
você definitivamente irá desenvolver uma doença cardiovascular. No entanto, quanto mais 
fatores de risco você apresenta, maior é a probabilidade de que você desenvolva uma 
doença cardiovascular, a menos que você controle suas condições de saúde involuntárias e 
adote um estilo de vida saudável. 



As seguintes percentagens de mortes causadas por doença cardiovascular podem ser 
atribuídas a esses fatores de risco específicos: 

Pressão arterial elevada: 13% 

• Uso de tabaco: 9% 
• Excesso de açúcar no sangue: 6% 
• Inatividade física: 6% 
• Excesso de peso e obesidade: 5% 

FATORES DE RISCO PARA DOENÇA 
CARDIOVASCULAR: INTRODUÇÃO

"A doença arterial coronariana é uma das principais causas de morbidade e mortalidade 
entre adultos, tanto na América do Norte quanto na Europa." 

Cabe aos mergulhadores tomar ciência dos fatores de risco para doença cardiovascular, 
especialmente da aterosclerose, e de medidas específicas que eles podem tomar para 
mitigá-los. A aterosclerose - popularmente conhecida como "endurecimento das artérias" - é 
a aflição mais comum do coração. 
Sua prevalência aumenta com a idade, e provoca a morte prematura de muitas pessoas. Na 
verdade, é muitas vezes considerada como sendo associada ao envelhecimento normal. No 
entanto, a doença pode ser evitada - ou pelo menos abrandada - e um estilo de vida 
fisicamente ativo pode ser estendido até uma idade avançada. 



FORAME OVAL PATENTE


O forame oval patente (FOP) é um buraco 
bastante comum, congênito, geralmente 
benigno entre os átrios esquerdo e direito 
do coração (veja a ilustração). 

Enquanto o feto está se desenvolvendo 
no útero, a parede que separa os átrios 
esquerdo e átrio direito do coração se 
desenvolve a partir do septo primum, que 
cresce para cima, e do septo secundum, 
que cresce para baixo. Os septos se 
sobrepõem, criando uma espécie de 
alçapão (conhecido como o "forame 
oval"), que permite que o sangue 
oxigenado vindo da placenta da mãe, que 
entrou no átrio direito do feto, passe para 
o seu átrio esquerdo. No nascimento, os 
pulmões do bebê se expandem, e a pressão resultante no átrio esquerdo fecha o forame 
oval. Normalmente, logo após o nascimento, essa abertura se une - mas em cerca de 27 por 
cento dos bebês, ela não se une completamente e resulta em um FOP. 

O FOP muitas vezes não causa sintomas, e a maioria das pessoas que têm um nunca estão 
cientes do fato. O FOP é diagnosticado através da injeção de uma pequena quantidade de 
ar numa veia e da observação de sua passagem através do coração utilizando 
ecocardiografia. Existem dois métodos de ecocardiografia. A ecocardiografia transtorácica 
(ETT) é fácil e não invasiva - ela simplesmente envolve a colocação de uma sonda de ultra-
sons na parede externa do peito, mas ela detecta um FOP em apenas 10 a 18 por cento da 
população - cerca de metade das pessoas que provavelmente têm um. A ecocardiografia 
transesofágica (ETE) - que envolve anestesia local e sedação intravenosa, para que a sonda 
possa ser passada pelo esôfago - detecta um FOP em 18 a 33 por cento da população. No 
entanto, apesar da ETE ser mais sensível do que a ETT, ainda existem muitos resultados 
falso-negativos com ambas as técnicas; uma ETT bem conduzida pode na verdade ser mais 
confiável do que uma ETE. 

Um dos tratamentos mais comuns para o FOP é um procedimento chamado de fechamento 
transcateter; ele envolve a passagem de um cateter através da virilha e da veia femoral até o 



coração, onde um dispositivo chamado oclusor é implantado através do FOP. Os oclusores 
existem em vários tamanhos e formas, mas a maioria atua como um guarda-chuva duplo 
que se abre em cada um dos lados da parede atrial e veda o furo. Com o tempo, o tecido 
cresce sobre a prótese e cobre completamente a sua superfície. O implante é realizado sob 
anestesia local e sedação intravenosa, e paciente permanece consciente. Leva menos do 
que uma hora e pode ser realizado em um regime de ambulatório ou de uma noite de 
internação. A maioria dos pacientes pode retornar às suas atividades normais em dois dias, 
mas eles devem tomar anticoagulantes e / ou drogas antiplaquetárias por três a seis meses. 
Outras restrições pós-operatórias incluem não realizar nenhum cuidado dental eletivo (como 
limpezas) por três meses, não praticar esportes de contato por três meses e nenhum 
trabalho pesado por uma semana. Um mergulhador que se submete a um fechamento 
transcateter de FOP deve abster-se de mergulhar por três a seis meses. 

Não existem dados disponíveis sobre os resultados do fechamento do FOP em 
mergulhadores. Mas os seguintes resultados foram registrados em pacientes submetidos a 
fechamento do FOP para a prevenção de acidente vascular cerebral (note, no entanto, que 
esses pacientes apresentam condições médicas subjacentes que podem contribuir para um 
risco de resultados adversos maior do que o risco médio): 

• Eficácia: o fechamento completo da abertura foi atingido em 95 por cento dos casos 
e o fechamento incompleto em 4 a 5 por cento dos casos; nenhuma melhoria foi 
observada em apenas um por cento dos casos. 

• Complicações:  A mortalidade geral foi inferior a 1/10 de 1 por cento (0,093 por 
cento). A necessidade de uma segunda operação devido a um evento adverso 
associado ao dispositivo foi inferior a 1 por cento (0,83 por cento). 

• Complicações graves:  A incidência de morte, acidente vascular cerebral, infecção, 
sangramento ou lesão dos vasos sanguíneos foi de 0,2 por cento; de movimento do 
dispositivo ou desalojamento, 0,25 por cento; de formação de coágulo no dispositivo, 
0,3 por cento; de complicações importantes no período perioperatório, 1,2 por cento; 
e de complicações intercalares menores, de 2,4 por cento. 



EFEITO NO MERGULHO 
Os mergulhadores que sofrem doença descompressiva (DCS) têm uma prevalência de FOP 
duas vezes maior do que a da população em geral. E em mergulhadores que apresentam 
sintomas neurológicos de DD, a prevalência do FOP é quatro vezes maior. O risco de DD 
parece aumentar com o tamanho do FOP. Com base nesses fatos, presume-se que os 
mergulhadores com um FOP apresentam um risco maior de DD do que aqueles sem um 
FOP; no entanto, o único estudo prospectivo concebido para medir diretamente o risco 
relativo de DD em mergulhadores com um FOP ainda está em curso. 



PROLAPSO DE VÁLVULA MITRAL


Prolapso da válvula mitral (PVM) também pode ser chamado de "síndrome do clique 
sistólico" ou "síndrome da válvula frouxa." É uma condição comum, especialmente em 
mulheres. O problema é resultado de excesso de tecido e tecido conjuntivo frouxo na válvula 
mitral do coração, de modo que parte da válvula se projeta para dentro do ventrículo 
esquerdo durante cada contração do coração. 

Um indivíduo com MVP pode não apresentar absolutamente nenhum sintoma ou pode 
apresentar sintomas que variam de palpitações ocasionais ou um sentimento estranho no 
peito quando o coração bate, a dor no peito ou infarto do miocárdio (ou ataque cardíaco). O 
PVM também está associado a um ligeiro aumento do risco de pequenos derrames 
(conhecido como "ataques isquêmicos transitórios ") ou uma perda transitória da 
consciência. 

Betabloqueadores - drogas comumente utilizadas para tratar pressão alta - são 
ocasionalmente prescritos para o prolapso da válvula mitral. Eles muitas vezes causam uma 
queda na capacidade máxima de exercício e também podem afetar as vias aéreas. Estes 
efeitos secundários normalmente não são um problema para o mergulhador comum, mas 
podem ser importantes em situações de emergência. 

EFEITO NO MERGULHO 

Frequentemente o PVM não resulta em nenhuma alteração no fluxo sanguíneo que impeça 
uma pessoa de mergulhar com segurança. Um mergulhador com PVM que não apresenta 
sintomas (isto é, nenhuma dor no peito, alteração na consciência, palpitações ou batimentos 
cardíacos anormais) e que não toma nenhuma medicação para o problema deve ser capaz 



de participar com segurança do mergulho. Mas qualquer pessoa com PVM que apresenta 
um ritmo cardíaco anormal, que pode produzir palpitações, não deve mergulhar a menos 
que as palpitações possam ser controladas com uma dose baixa de medicamento 
antiarrítmico. 



VISÃO GERAL DOS DISTÚRBIOS 
VALVULARES

O coração tem quatro válvulas principais que 
possibilitam a atividade de bombeamento do 
coração: 

• A valva tricúspide, entre o átrio direito 
e o ventrículo direito. 

• A válvula pulmonar, entre o ventrículo 
direito e a artéria pulmonar. 

• A válvula mitral, entre o átrio esquerdo 
e o ventrículo esquerdo. 

• A valva aórtica, entre o ventrículo 
esquerdo e a aorta. 

Cada válvula é composta por um conjunto de abas (também chamadas "folhetos" 
ou "cúspides") que abrem e fecham para permitir que o sangue flua na direção correta. A 
função das válvulas pode ser comprometida por anormalidades congênitas ou adquiridas. 
Infecção, febre reumática ou envelhecimento podem causar danos às válvulas. Por exemplo, 
a abertura de uma válvula pode estreitar (uma condição conhecida como "estenose"), ou 
seja, o coração precisa trabalhar mais para que o sangue passe através da abertura; isso 
gera uma pressão maior no interior do coração e, eventualmente faz com que o músculo 
cardíaco se desenvolva demais. Um outro problema comum é o fechamento valvular 
incompleto, o que permite que o sangue flua no sentido contrário através da válvula (uma 
condição conhecida como "regurgitação"); isso sobrecarrega o coração com sangue, e 
acaba resultando em um alargamento (ou "dilatação") das cavidades do coração. 

As duas valvopatias mais comuns em adultos mais velhos são a estenose aórtica e a 
regurgitação mitral. Os sintomas de distúrbios valvulares variam dependendo de qual é a 
válvula afetada, assim como do tipo e gravidade da alteração. Ligeiras alterações podem não 
causar nenhum sintoma; um sopro cardíaco - detectado quando o coração é examinado 
com um estetoscópio - é muitas vezes o primeiro sinal de danos na válvula. Na estenose 
aórtica, no entanto, o esforço pode causar dor no peito (conhecida como "Angina") ou uma 
sensação de aperto no peito, falta de ar, desmaios ou palpitações cardíacas. A morte súbita 



em atletas saudáveis às vezes é causada por estenose aórtica. Regurgitação também pode 
causar sintomas detectáveis, tais como falta de ar ou respiração ofegante quando deitado; 
estas queixas podem ser intensificadas pelo exercício, pelo aumento da resistência à 
respiração e pela imersão. O tratamento de distúrbios valvulares geralmente envolve cirurgia. 
Válvulas defeituosas podem ser reparadas ou substituídas por próteses. 

A prevenção de danos valvulares é, com certeza, a melhor abordagem. Exames físicos de 
rotina podem revelar indícios de doença valvular precoce. Nesses casos, um 
acompanhamento médico minucioso e precoce é recomendado para identificar, e com sorte 
retardar, a progressão do dano. 

EFEITO NO MERGULHO 

Anomalias valvares importantes podem impedir o mergulho até que elas possam ser 
corrigidas. Mesmo após a cirurgia corretiva, deve haver uma avaliação de fatores como a 
capacidade de exercício, a presença de qualquer regurgitação residual e a necessidade de 
anticoagulação. Tal avaliação deve incluir um exame detalhado do coração e da capacidade 
do indivíduo de se exercitar a uma intensidade compatível com o mergulho, sem evidência 
de isquemia, chiado no peito, insuficiência cardíaca ou um problema conhecido como 
"desvio da direita para a esquerda." 

ANORMALIDADES ESTRUTURAIS 
DO CORAÇÃO: INTRODUÇÃO

"Os mergulhadores que sofrem uma doença descompressiva apresentam uma prevalência 
de forame oval patente (FOP) duas vezes maior do que a população em geral." 

Ter válvulas cardíacas saudáveis é essencial para que o seu coração bombeie e circule o 
sangue adequadamente por todo o corpo. Algumas pessoas nascem com anomalias 
estruturais em suas válvulas cardíacas ou nas paredes. Muitas dessas doenças são 
diagnosticadas cedo na vida e corrigidos, restaurando a capacidade de exercício dos 
indivíduos afetados e permitindo que eles mergulhem com segurança. No entanto, alguns 
distúrbios estruturais inatos, como uma condição conhecida como forame oval patente, 
podem não ser percebidos até que um indivíduo afetado comece a mergulhar – e pode 
resultar em um aumento do risco de determinados acidentes de mergulho. 
Além disso, algumas pessoas sofrem mais tarde na vida um dano valvular adquirido que 
pode afetar a sua aptidão para mergulhar. 



QUESTÕES ESPECÍFICAS DAS 
MULHERES 
A cardiopatia é a principal causa de morte em mulheres, e o enfarte do miocárdio (ataque 
cardíaco) é a principal causa de hospitalização. As características da doença nas mulheres 
podem ser diferentes daquelas nos homens; a idade de início, a presença de fatores de 
risco, a probabilidade de diagnóstico agressivo e mesmo a probabilidade de tratamento 
adequado variam em homens e mulheres. 

Por exemplo, a doença cardíaca 
se desenvolve 7 a 10 anos mais 
tarde nas mulheres do que nos 
homens (possivelmente por causa 
do efeito protetor de estrogênios). 
O infarto do miocárdio é menos 
frequente em mulheres jovens do 
que em homens jovens, mas as 
mulheres jovens que têm um 
ataque cardíaco apresentam 
maior risco de morrer dentro de 
28 dias depois de seu ataque. Os 
fatores de risco comuns para doenças cardíacas têm um valor preditivo semelhante para 
homens e mulheres; no entanto, homens mais frequentemente têm o fumo como um fator 
de risco, enquanto as mulheres mais frequentemente têm hipertensão, diabetes, 
hiperlipidemia ou angina. E, embora as mulheres geralmente fumem menos do que os 
homens, o risco relativo de infarto do miocárdio em mulheres que fumam é de 1,5 a 2 vezes 
maior do que em homens que fumam, especialmente naqueles com menos de 55 anos de 
idade. A maior prevalência de diabetes também contribui para maiores taxas de mortalidade 
por ataques cardíacos entre mulheres. 

As mulheres recebem menos testes diagnósticos avançados, como a angiografia coronária, 
e menos intervenções como a revascularização do miocárdio. Estas diferenças podem 
ocorrer devido ao fato de que ataques cardíacos agudos são susceptíveis a ocorrer numa 
idade mais avançada em mulheres, ou a presença de outras doenças associadas, mas 
também pode ser devido a atrasos na admissão de mulheres no hospital. 



Os sintomas de um ataque cardíaco nas mulheres são geralmente os mesmos do que nos 
homens, sendo a dor no peito (angina) o principal sintoma. No entanto, as mulheres são 
mais propensas a atribuir seus sintomas a refluxo ácido, a gripe ou ao envelhecimento 
normal. Além disso, a dor no peito que as mulheres experimentam não ocorre 
necessariamente no centro do peito ou no braço esquerdo; em vez disso, as mulheres 
podem sentir a pressão na parte superior das costas, uma sensação de aperto ou como se 
uma corda fosse amarrada em torno delas. 

Embora 90 por cento das mulheres que sofrem um ataque cardíaco depois admitam que 
intuitivamente sabiam que ele era a causa de seus sintomas, no momento elas 
frequentemente minimizam os sintomas, os atribuem a outra coisa, tomam uma aspirina ou 
simplesmente demoram para chamar o serviço médico de emergência. Isso diminui a 
oportunidade de preservar o seu coração contra danos e reduz sua chance de 
sobrevivência. 

Estes são os sintomas mais comuns de um ataque cardíaco 
em mulheres: 

1. Pressão desconfortável, aperto, sensação de plenitude ou dor no centro do peito; 
dura mais do que alguns minutos ou vai e volta. 

2. Dor ou desconforto em um ou ambos os braços, nas costas, pescoço, mandíbula ou 
estômago. 

3. Falta de ar, com ou sem desconforto no peito. 

4. Outros sinais, como começar a suar frio, náusea ou vertigem. 

5. Assim como acontece com os homens, o sintoma mais comum de ataque cardíaco 
nas mulheres é dor ou desconforto no peito, mas as mulheres são um pouco mais 
propensas que os homens a experimentar alguns dos outros sintomas comuns, 
especialmente a falta de ar, náusea / vomito ou dor nas costas ou maxilar. 

Fonte: American Heart Association 



QUESTÕES QUE ENVOLVEM 
ENXERTOS DE CIRURGIAS DE 
REVASCULARIZAÇÃO


A cirurgia de revascularização é a 
co r reção c i rú rg ica de uma 
o b s t r u ç ã o e m u m a a r t é r i a 
coronária; isto é conseguido 
anexando (ou "enxertando") ao 
vaso danificado um pedaço de 
uma veia ou artéria de outras 
partes do corpo, de modo a 
contornar o bloqueio. 

M é d i c o s r e a l i z a m e s t e 
procedimento muitas centenas de 
vezes por dia, em todo o país - mais de meio milhão de vezes por ano. Se um desvio for 
bem-sucedido, o indivíduo deve ficar livre dos sintomas da doença arterial coronariana, e o 
músculo cardíaco deve novamente receber um fornecimento normal de sangue e, portanto, 
de oxigênio. 

Uma artéria coronária bloqueada, também pode ser tratada com um procedimento menos 
invasivo, a angioplastia coronária. Ela consiste na inserção de um cateter com um pequeno 
balão na sua ponta na área do bloqueio, em seguida, na inflação do balão para abrir a 
artéria. Este procedimento não requer a abertura do peito e pode ser realizado em ambiente 
ambulatorial. 

EFEITO NO MERGULHO 
Indivíduos que se submeteram a uma revascularização do miocárdio ou angioplastia 
coronária podem ter sofrido danos cardíacos importantes antes de fazer a cirurgia. Sua 
função cardíaca pós-operatória é o que determina sua aptidão para retornar ao mergulho. 

Em particular, aqueles que se submeteram à abertura cirúrgica do tórax precisam fazer uma 
avaliação médica completa antes de mergulhar novamente. Após um período de 
estabilização e de cura (6 a 12 meses é a recomendação usual), esses indivíduos devem 



fazer uma avaliação cardiovascular completa antes de serem liberados para mergulhar. Não 
devem apresentar dor no peito e devem ter uma tolerância normal ao exercício, 
demonstrada por um teste de estresse Ekg normal (em 13 METs, conforme descrito em 
‘Cálculo da intensidade da atividade física'). Se houver qualquer dúvida sobre o sucesso do 
procedimento, ou o quão abertas as artérias coronárias estão, o indivíduo não deve 
mergulhar. 



INFARTO DO MIOCÁRDIO


Quando qualquer uma das artérias que 
suprem o coração torna-se bloqueada, um 
infarto do miocárdio, ou ataque cardíaco, irá 
ocorrer se o bloqueio (ou "enfarte") não for 
eliminado rapidamente. O músculo cardíaco 
suprido por essa artéria fica então sem 
oxigênio e eventualmente morre. Se o 
enfarte é suficientemente grande, a 
capacidade do coração de bombear o 
sangue é comprometida, e a circulação 
para todos os outros órgãos críticos do 
corpo é afetada. O sistema elétrico do 
coração também pode ser adversamente 
afetado, resultando em um ritmo anormal 
conhecido como fibrilação ventricular. 

A principal causa de infarto do miocárdio é a doença arterial coronariana (DAC), ou um 
estreitamento gradual das artérias que suprem o coração de sangue. Eventualmente, um 
pedaço das placas de gordura afixadas nas paredes internas das artérias pode se soltar e se 
alojar em um vaso menor, causando uma oclusão total. A DAC afeta 3 milhões de 
americanos e mata mais de 700 mil a cada ano; é a doença possivelmente fatal mais 
comum. Um bloqueio que resulta num enfarte do miocárdio também pode ser causado por 
uma bolha de gás ou por um coágulo dentro de um vaso sanguíneo. Mas, em termos 
simples, independentemente da causa da oclusão, ela significa que o oxigênio exigido pelo 
músculo do coração pode não ser fornecido através do vaso bloqueado. 

Os sintomas clássicos do infarto do miocárdio incluem dor irradiante no peito (angina) ou dor 
na mandíbula ou braço esquerdo. Outros sintomas incluem palpitações cardíacas; tontura; 
indigestão; náusea; suor; pele fria e pegajosa; e falta de ar. 

Se houver suspeita de um enfarte do miocárdio, é essencial que o serviço médico de 
emergência seja chamado e que o indivíduo afetado seja transportado para um hospital. 
Nesse meio tempo, mantenha o indivíduo calmo e administre oxigênio. No hospital, as 
opções de tratamento incluem o tratamento médico conservador, medicamentos 
anticoagulantes, cateterismo cardíaco ou o implante de stent ou mesmo cirurgia de 
revascularização miocárdica. 



Prevenir infarto do miocárdio exige tratar qualquer fator de risco, tal como obesidade, 
diabetes, hipertensão ou tabagismo. Uma dieta saudável e exercício físico regular também 
são preventivos importantes. 

EFEITO NO MERGULHO 
Qualquer pessoa com DAC isquêmica ativa não deve mergulhar. As mudanças fisiológicas 
envolvidas no mergulho, bem como o exercício e o stress de um mergulho, podem iniciar 
uma cascata de eventos que levam a um enfarte do miocárdio ou a uma parada cardíaca 
súbita ou perda de consciência, enquanto na água. Os mergulhadores que foram tratados e 
avaliados por um cardiologista podem optar por continuar o mergulho após uma análise 
individual; aspectos essenciais de tal avaliação incluem a capacidade de exercício do 
indivíduo e qualquer evidência de isquemia durante o exercício, de arritmias ou de lesão do 
músculo cardíaco. 



ATEROSCLEROSE


A aterosclerose é popularmente conhecida como 
"endurecimento das artérias. " É o resultado do depósito 
de colesterol e outros materiais gordurosos ao longo das 
paredes internas das artérias. A condição apresenta 
diferentes manifestações, dependendo de quais artérias 
são afetadas; ela causa doença arterial coronariana (DAC) 
no coração, aterosclerose vascular cerebral no cérebro e 
doença arterial periférica (DAP) nos membros. 

As paredes das artérias, em resposta à deposição de 
material gorduroso, também engrossam. O resultado é 
uma redução progressiva do fluxo de sangue através dos 
vasos afetados. Esses efeitos são especialmente 
prejudiciais no coração; a DAC é a principal causa de 
morte nos Estados Unidos e em outros países 
industrializados. 

Muitos fatores contribuem para o desenvolvimento da aterosclerose, incluindo uma dieta rica 
em gordura e colesterol, tabagismo, hipertensão, o aumento da idade e um histórico familiar 
da doença. Mulheres em idade reprodutiva apresentam geralmente um risco menor de 
aterosclerose, devido aos efeitos protetores do estrogênio. 

Os medicamentos usados normalmente para tratar a aterosclerose incluem nitroglicerina 
(que também é utilizado no tratamento da angina, ou dor no peito) e bloqueadores dos 
canais de cálcio e bloqueadores beta (que também são utilizadas no tratamento de pressão 
alta, ou hipertensão; vaja " Anti-hipertensivos " para mais informações sobre estas drogas). 
Às vezes, os indivíduos com 
DAC podem precisar de um procedimento conhecido como revascularização, para 
restabelecer o fornecimento de sangue – normalmente uma revascularização do miocárdio 
ou angioplastia. Se esse procedimento for bem-sucedido, o indivíduo pode ser capaz de 
voltar a mergulhar após um período de recuperação e uma avaliação cardiovascular 
minuciosa (ver "Questões envolvendo revascularização do miocárdio"). 



EFEITO NO MERGULHO 
A doença arterial coronariana sintomática é incompatível com o mergulho seguro: não 
mergulhe se você tiver DAC. A condição resulta em uma diminuição do fornecimento de 
sangue e, portanto, de oxigênio para o tecido muscular do coração. O exercício aumenta a 
necessidade de oxigênio por parte do coração. Privar seu coração de oxigênio pode levar a 
ritmos cardíacos anormais e / ou infarto do miocárdio, (um ataque cardíaco). O sintoma 
clássico da DAC é dor no peito, especialmente após esforço. Mas, infelizmente, muitas 
pessoas não têm sintomas antes de sofrer um ataque cardíaco. 

Uma história de acidente vascular cerebral - ou de "mini-derrames", conhecidos como 
ataques isquêmicos transitórios (AITs) - são também, na maioria dos casos, incompatíveis 
com um mergulho seguro. 

A doença cardiovascular é uma importante causa de morte entre os mergulhadores. 
Mergulhadores mais velhos e aqueles com fatores de risco para doença arterial coronariana 
devem fazer avaliações médicas regulares e passar por avaliações apropriadas, tais como o 
teste ergométrico. 

CARDIOPATIA ISQUÊMICA: 
INTRODUÇÃO

"A cardiopatia se desenvolve 7 a 10 anos mais tarde nas mulheres do que nos homens." 

Isquemia é um termo que define um fornecimento insuficiente de sangue a uma parte do 
corpo. Cardiopatia isquêmica, então, significa que não há sangue suficiente chegando ao 
músculo cardíaco. Ela é quase sempre causada por aterosclerose (um estreitamento das 
artérias devido a depósitos de gordura em suas paredes interiores) nas artérias coronárias 
(as artérias que irrigam o músculo cardíaco), e é a causa mais comum de doença cardíaca. A 
prevalência de isquemia aumenta com a idade. A primeira manifestação da cardiopatia 
isquêmica é, algumas vezes, um ataque cardíaco fatal, mas a presença da condição pode 
ser sinalizada por sintomas que devem provocar ações que salvam vidas. Conhecer esses 
sintomas pode significar uma vida mais longa. E prevenir doenças cardíacas em geral 
significa viver mais feliz - sem sintomas ou limitações funcionais. 



QUESTÕES QUE ENVOLVEM 
MARCA-PASSOS IMPLANTADOS

Um marca-passo é um dispositivo operado por uma pequena bateria que ajuda o coração 
de um indivíduo a bater em um ritmo regular. Ele faz isso através da geração de uma 
pequena corrente elétrica que estimula o coração a bater. O dispositivo é implantado sob a 
pele do peito, logo abaixo da clavícula, e está ligado ao coração com minúsculos fios que 
são rosqueados no órgão por meio de seus grandes vasos. Em alguns indivíduos, o coração 
pode precisar apenas de ajuda intermitente do marca-passo, caso a pausa entre duas 
batidas se torne muito longa. Em outros, no entanto, o coração pode depender 
completamente do marca-passo para o estimulo regular de seu batimento. 

EFEITO NO MERGULHO 
Cada caso envolvendo marca-passo deve ser avaliado individualmente. Os dois fatores mais 
importantes que devem ser levados em conta são os seguintes: 

1. Por que o indivíduo é dependente de um marca-passo? 

2. O marca-passo do indivíduo é avaliado para funcionar em profundidades (em outras 
palavras, pressões) compatíveis com o mergulho recreativo - mais uma margem 
adicional de segurança? 

A razão para o segundo fator é que o marca-passo é implantado nos tecidos sob a pele e, 
portanto, é exposto durante o mergulho às mesmas pressões ambientais que o 
mergulhador. Para um mergulho seguro, o marca-passo deve ser classificado para funcionar 
a uma profundidade de pelo menos 130 pés (40 metros) e também deve funcionar 
satisfatoriamente em condições de mudanças de pressão relativamente rápidas, tais como 
as que ocorreriam durante a subida e a descida. 

Tal como acontece com qualquer medicamento ou dispositivo médico, o problema 
subjacente que levou à implantação do marca-passo é o fator mais importante para 
determinar se alguém está apto a mergulhar. A necessidade de ter um marca-passo 
implantado normalmente indica um problema grave no próprio sistema de condução do 
coração. 



Se o problema surgiu de danos estruturais do próprio músculo cardíaco, como é 
frequentemente o caso quando alguém sofre um ataque cardíaco grave, o indivíduo pode 
não ter a aptidão cardiovascular para mergulhar com segurança. 

Algumas pessoas, no entanto, dependem de um marca-passo não porque o músculo 
cardíaco foi danificado, mas simplesmente porque a área que gera os impulsos que fazem o 
músculo cardíaco contrair não funcionam adequadamente, ou de forma consistente. Ou o 
circuito que conduz os impulsos para o músculo cardíaco pode estar defeituoso, resultando 
em sinais incorretos ou irregulares. Sem o auxílio de um marca-passo, tais indivíduos podem 
sofrer episódios de síncope (desmaio). Outros podem ter sofrido um ataque cardíaco leve e 
apresentam danos residuais mínimos em seu músculo cardíaco, mas o seu sistema de 
condução continua a ser pouco confiável e, portanto, precisa da ajuda de um marca-passa. 

Se um cardiologista determina que o nível de aptidão cardiovascular de um indivíduo é 
suficiente para mergulhar com segurança, e o marca-passo do indivíduo é testado para 
funcionar a uma pressão de pelo menos 130 pés (40 metros), esse indivíduo pode ser 
considerado apto para o mergulho recreativo. Mas, mais uma vez, nunca é demais enfatizar 
que qualquer mergulhador com problemas cardíacos deve consultar seu médico antes de 
mergulhar. 



PARADA CARDÍACA SÚBITA


Parada cardíaca súbita (PCS) -a interrupção da ação de batimento do coração, com pouco 
ou nenhum aviso –é uma emergência médica grave. Durante a parada, o sangue para de 
circular para os órgãos vitais do corpo, incluindo o cérebro, os rins e o próprio coração. Sem 
oxigênio, estes órgãos morrem em poucos minutos. Se a parada não for corrigida 
rapidamente, o indivíduo afetado não sobrevive. 

As causas da PCS incluem enfarte do miocárdio (ataque cardíaco), insuficiência cardíaca, 
afogamento, doença arterial coronária, distúrbios eletrolíticos, drogas, anormalidades no 
sistema de condução elétrica do coração, cardiomiopatia 
(um enfraquecimento do músculo do coração) e embolia (um coágulo alojado em um vaso 
importante). 



A PCS é responsável por 450.000 mortes nos Estados Unidos a cada ano e por 63 por 
cento das mortes cardíacas em americanos com mais de 35 anos de idade. O risco de 
morte cardíaca súbita em adultos aumenta até seis vezes com o aumento da idade, em 
paralelo com o aumento da incidência da doença isquêmica do coração. O risco de PCS é 
maior em pessoas com doenças cardíacas estruturais, mas em 50 por cento das mortes 
cardíacas repentinas, a vítima não tinha consciência de ser portadora de doença cardíaca, e 
em 20 por cento das autópsias realizadas na sequência de tais mortes, não foram 
encontradas anormalidades cardiovasculares estruturais. 

Embora normalmente haja pouco aviso antes de uma parada cardíaca súbita, às vezes o 
indivíduo pode experimentar tontura, dificuldade respiratória, palpitações ou dor no peito. 

O tratamento imediato deve ser focado em restaurar a circulação rapidamente através de 
compressões torácicas ou RCP e desfibrilação. Após a reanimação, a vítima deve ser 
transportada para um hospital o mais rapidamente possível. O tratamento subsequente pode 
consistir em esforços para eliminar a causa subjacente da parada através da administração 
de medicação, cirurgia ou da utilização de dispositivos eléctricos implantados. 

Estratégias preventivas incluem aprender a reconhecer os sinais de aviso de PCS, caso elas 
ocorram; identificação, eliminação ou controle de qualquer fatore de risco que possa afetar 
você; e agendar exames físicos regulares, assim como testes apropriados, quando for 
indicado. 

EFEITO NO MERGULHO 
Mergulhadores com qualquer sintoma de doença cardiovascular devem ser avaliados por um 
cardiologista e especialista em medicina do mergulho com relação a continuar a mergulhar. 
Em indivíduos assintomáticos, o risco de PCS pode ser avaliado usando fatores de risco 
cardiovascular conhecidos como tabagismo, pressão arterial alta, colesterol elevado, 
diabetes, falta de exercício e excesso de peso. Por exemplo, as pessoas que fumam têm um 
risco duas vezes e meia maior de sofrer morte súbita cardíaca do que os não fumantes. 



EXTRA-SÍSTOLE

Batimentos cardíacos que ocorrem fora do ritmo normal do coração são conhecidos como 
"extra-sístoles." Eles frequentemente se originam nos ventrículos, e nesse caso eles são 
chamados de "extra-sístoles ventriculares," ou às vezes "complexos ventriculares 
prematuros", abreviado como CVPs. A causa de tais batimentos extra pode ser benigna ou 
pode ser resultado de uma doença cardíaca grave subjacente. 

Os CVPs são comuns mesmo em indivíduos saudáveis; eles foram registrados em 75 por 
cento das pessoas que se submetem a um monitoramento cardíaco prolongado (isso é, por 
pelo menos 24 horas). A incidência de CVPs também aumenta com a idade; eles foram 
registrados em mais de 5 por cento dos indivíduos com mais de 40 anos de idade que se 
submeteram a um eletrocardiograma (ou ECG, um teste que normalmente leva menos de 10 
minutos para ser realizado). Os homens parecem ser mais afetados do que as mulheres. 

A extra-sístole em si normalmente não é sentida. Ela é seguida por uma pausa – uma batida 
que não ocorre – quando o sistema elétrico do coração se reinicializa. A contração após a 
pausa é geralmente mais forte do que o normal, e esse ritmo é frequentemente percebido 
como uma palpitação –um batimento anormalmente rápido ou intenso. Se as extra-sístoles 
são sustentadas ou combinadas com outras anomalias de ritmo, os indivíduos afetados 
também podem sentir tonturas ou vertigens. Palpitações do coração e sensação de batidas 
perdidas ou puladas são as queixas mais comuns daqueles que procuram assistência 
médica para extra-sístole. 



Um exame médico da condição começa com um histórico e um exame físico e também 
deve incluir um ECG e vários testes de laboratório, incluindo os níveis de eletrólitos (como 
sódio, potássio e cloreto) no sangue. Em alguns casos, os médicos podem recomendar um 
ecocardiograma (um exame de ultrassom do coração), um teste de estresse e / ou o uso de 
um monitor Holter (um dispositivo que registra a atividade elétrica do coração continuamente 
por um período de 24 a 48- 
horas). O Holter pode revelar CVPs que são unifocais, isto é, eles se originam de um único 
local. Os CVPs multifocais – aqueles que surgem a partir de vários locais - são mais 
preocupantes, bem como aqueles que exibem padrões específicos conhecidos como 
fenômeno R sobre T, bigeminismo e trigeminismo. 

Se distúrbios estruturais graves, como doença arterial coronariana ou cardiomiopatia (um 
enfraquecimento do músculo do coração), podem ser descartados e o paciente permanece 
assintomático, o único "tratamento" necessário pode ser a tranquilização. Mas para 
pacientes sintomáticos, o rumo é menos claro, pois há controvérsias quanto à eficácia das 
opções de tratamento disponíveis. Dois fármacos comumente utilizados para tratar a 
pressão arterial elevada - betabloqueadores e bloqueadores de canais de cálcio - têm sido 
utilizados em pacientes com extra-sístoles, com algum sucesso. Antiarrítmicos também têm 
sido prescritos para extra-sístole, mas têm recebido críticas mistas. Um procedimento 
conhecido como ablação cardíaca pode ser uma opção para pacientes sintomáticos, se o 
local onde surgem as suas batidas extras puder ser identificado; O procedimento envolve 
inserir dentro do coração, através de cateter, minúsculos eletrodos que irão suprimir circuitos 
defeituosos no coração. 

EFEITO NO MERGULHO 
Embora os CVPs estejam presentes em uma grande percentagem de indivíduos de outra 
forma normais, tem sido demonstrado que eles aumentam a mortalidade ao longo do 
tempo. Se CVPs forem detectados, é importante que eles sejam investigados e que 
condições associadas conhecidas sejam descartadas. Mergulhadores que apresentam CVPs 
e que também têm doença arterial coronariana ou cardiomiopatia vão colocar-se em grande 
risco se continuarem a mergulhar. Os mergulhadores diagnosticado com o fenômeno R 
sobre T, episódios de taquicardia ventricular não sustentada ou CVPs multifocais devem 
igualmente abster-se do mergulho. Mergulhadores que experimentam CVPs, mas 
permanecem assintomáticos podem ser capazes de considerar uma volta ao mergulho; tais 
indivíduos devem discutir com seus cardiologistas suas condições médicas, seu desejo de 
continuar a mergulhar e sua clara compreensão dos riscos envolvidos. 



SÍNCOPE

A síncope é uma perda abrupta de consciência, seguida de uma recuperação relativamente 
rápida. As causas de uma síncope variam de relativamente benignas até potencialmente 
fatais. Ela é raramente menosprezada e normalmente leva a uma visita a um profissional 
médico. 

A síncope que ocorre na água ou perto da água apresenta desafios específicos. 
Frequentemente ocorre um afogamento quando um mergulhador perde a consciência e 
permanece na água. É necessário agir rapidamente para trazer um mergulhador inconsciente 
à superfície e evitar a sua morte. A síncope também pode ocorrer após a saída da água, 
devido a fatores como esforço, desidratação e retorno normal de volume sanguíneo para as 
extremidades inferiores. 

A resposta inicial à síncope deve focar no ABC do suporte básico de vida: vias aéreas, 
respiração e circulação. Suporte cardíaco avançado de vida pode ser necessário. Muitas 
vezes, colocar pacientes de síncope deitados de costas em um ambiente fresco irá fazer 
com que eles recobram rapidamente a consciência. Se a síncope ocorre após um mergulho, 
é importante levar em consideração doença descompressiva, hiperexpansão pulmonar e 



edema pulmonar por imersão, além das causas normais da condição. Embora tanto a 
síncope quanto a parada cardíaca resultem em uma perda de consciência, elas podem, 
normalmente, ser facilmente diferenciadas. 

A lista de possíveis causas de síncope é extensa, mas um bom histórico médico pode ajudar 
a eliminar a maioria delas. A idade do paciente, a frequência cardíaca, antecedentes 
familiares, condições médicas e medicamentos são fundamentais na identificação da causa. 
Se a síncope é acompanhada de espasmos musculares (conhecidos como "movimentos 
tônico-clônicos"), ela pode ter sido causada por uma convulsão. Se isso ocorrer após 
esforço físico, uma condição cardíaca grave pode estar impedindo o coração de atender as 
exigências da atividade física; dor no peito pode estar associada a este tipo de síncope. Se 
levantar rapidamente resulta em uma síncope, isso aponta para uma causa conhecida como 
"hipotensão ortostática". E dor, medo, urinar, defecar, comer, tossir ou engolir podem causar 
uma variação da condição conhecida como "síncope reflexa." 

Uma avaliação médica após um incidente de síncope deve incluir um histórico e um exame 
físico completos – além de entrevistas com testemunhas que observaram o colapso do 
indivíduo e que podem relatar com precisão a sequência de eventos. Alguns casos podem 
exigir uma investigação mais extensa, e alguns não resultam em nenhuma conclusão. 

EFEITO NO MERGULHO 
Enquanto uma avaliação médica está sendo realizada, é recomendável que o indivíduo 
afetado evite fazer qualquer outro mergulho. A causa de uma dada síncope pode ser elusiva, 
mas deve ser investigada, especialmente se o indivíduo deseja voltar a mergulhar. Uma vez 
que os fatores subjacentes tenham sido determinados, um médico especializado em 
medicina do mergulho e especialistas apropriados devem avaliar se o indivíduo afetado pode 
voltar a mergulhar com segurança. 



VISÃO GERAL DAS ARRITMIAS

O termo "arritmia" (ou, às vezes, "disritmia") significa um batimento cardíaco anormal. Ele é 
usado para descrever as manifestações que variam de condições benignas e inofensivas, até 
graves distúrbios do ritmo cardíaco que oferecem risco de vida. 

Um coração normal, bate de 60 a 100 vezes por minuto. Em atletas bem treinados, ou até mesmo 
em indivíduos não atletas selecionados, o coração pode bater em repouso como até 40 a 50 vezes 
por minuto. Mesmo estando totalmente saudáveis, 
Indivíduos normais experimentam ocasionais batidas a mais ou pequenas alterações no ritmo do seu 
coração. Essas situações podem ser causadas por drogas (como a cafeína) ou estresse ou podem 
ocorrer sem nenhuma razão aparente. As arritmias se tornam graves apenas quando elas são 
prolongadas ou quando elas não resultam em uma contração adequada do coração. 

Fisiologicamente, batimentos cardíacos adicionais importantes podem ter origem nas câmaras 
superiores do coração (isso é chamado de "taquicardia supraventricular") ou nas câmaras inferiores 
do coração (isso é chamado de "taquicardia ventricular"). A causa destes batimentos a mais pode ser 
um curto-circuito ou uma via de condução extra na fiação do coração, ou pode ser o resultado de 
alguma outra desordem cardíaca. As pessoas que têm episódios ou períodos de taquicardia sofrem 
o risco de perder a consciência durante esses eventos. Outras pessoas têm uma arritmia 
relativamente estável (como uma "fibrilação atrial fixa"), mas em conjunto com distúrbios 
cardiovasculares adicionais ou outros problemas de saúde que exacerbam o efeito dos distúrbios de 
ritmo. Um batimento cardíaco muito lento (ou um bloqueio cardíaco) pode causar sintomas também. 



EFEITO NO MERGULHO 
Arritmias graves, como taquicardia ventricular e muitos tipos de arritmia atrial, são 
incompatíveis com o mergulho. O risco para qualquer pessoa que desenvolve uma arritmia 
durante um mergulho é, naturalmente, perder a consciência enquanto submersa. A 
taquicardia supraventricular, por exemplo, tem um início imprevisível e pode até ser 
desencadeada simplesmente com a imersão do rosto em água fria. Quem já teve mais de 
um episódio deste tipo de arritmia não deve mergulhar. 

A maioria das arritmias que necessitam de medicação também impedem o indivíduo afetado 
de mergulhar com segurança. Exceções podem ser feitas em análises individuais, em 
consulta com um cardiologista e um médico de mergulho. 

Um indivíduo que tenha qualquer arritmia cardíaca necessita de uma avaliação médica 
completa realizada por um cardiologista antes de se envolver com o mergulho. Em alguns 
casos, os estudos eletrofisiológicos podem identificar uma via de condução anormal, e o 
problema pode ser corrigido. Recentemente, médicos e pesquisadores determinaram que as 
pessoas com algumas arritmias (tais como certos tipos de síndrome de Wolff-Parkinson-
White, que se caracteriza por uma via elétrica adicional) podem mergulhar com segurança 
após uma avaliação minuciosa feita por um cardiologista. Além disso, em casos específicos, 
pessoas com arritmias atriais estáveis (como a fibrilação atrial não complicada) podem 
mergulhar com segurança se um cardiologista determinar que eles não possuem outros 
problemas de saúde importantes. 

ARRITMIAS: INTRODUÇÃO

"Em 2050, estima-se que a fibrilação atrial (AFib) afetará entre 5,6 milhões e 12 milhões de 
americanos. " 

A fiação elétrica do seu coração - que controla a taxa em que seu coração bate, a cada 
minuto, hora e dia, 365 dias por ano - é uma das peças de engenharia da natureza mais 
sofisticadas e resistentes. No entanto, existem algumas irregularidades que podem ocorrer 
nessa fiação, assim como danos que podem ser causados por doença, que podem causar 
sintomas e aumentar o risco de morte prematura. Os mergulhadores, e qualquer médico que 
os trate, devem ter conhecimento sobre arritmias e seus efeitos sobre a segurança dos 
mergulhadores. 



FIBRILAÇÃO ATRIAL


A fibrilação atrial (FA), a forma mais comum de arritmia, é caracterizada por uma batida do 
coração rápida e irregular. É o resultado de uma perturbação dos sinais eléctricos que 
normalmente fazem o coração contrair em um ritmo controlado. Ao invés disso, os impulsos 
caóticos e rápidos causam um enchimento atrial e uma ação de bombeamento ventricular 
descoordenados. Isto leva a uma diminuição do débito cardíaco em geral, que pode afetar a 
capacidade de exercício do indivíduo ou mesmo resultar em perda de consciência. Além 
disso, a FA faz o sangue se acumular nas aurículas, o que promove a formação de coágulos 
de sangue que podem soltar-se e entrar no sistema circulatório; se isto ocorrer, pode resultar 
em um acidente vascular cerebral. 

Estudos americanos recentes têm demonstrado uma crescente incidência global de FA, bem 
como diferenças raciais significativas em sua prevalência. Descobriu-se recentemente que o 
risco de um indivíduo desenvolver FA em algum momento da vida (em 80 anos de vida) é de 
21 por cento para homens brancos e 17 por cento para mulheres brancas, mas apenas 11 
por cento para afro-americanos de ambos os sexos. Em 2050, estima-se que a FA vai afetar 
entre 5,6 milhões e 12 milhões de americanos. Estes dados são significativos, porque a FA 
está associada a um risco de acidente vascular cerebral isquêmico quatro a cinco vezes 
maior. Os indivíduos com FA, após o ajuste para outros fatores de risco, também 
apresentam um risco duas vezes maior de demência. 



As causas mais comuns de FA são hipertensão arterial e doença arterial coronariana. Outras 
causas incluem uma história de valvopatias, cardiomiopatia hipertrófica (um espessamento 
do músculo do coração), trombose venosa profunda (TVP), embolia pulmonar, obesidade, 
hipertireoidismo (também chamado de "tiroide hiperativa"), consumo abusivo de álcool, um 
desequilíbrio de eletrólitos no sangue, cirurgia cardíaca e insuficiência cardíaca. 

Algumas pessoas com FA não apresentam qualquer sintoma e não sabem que têm a 
doença até que ela seja descoberta durante um exame físico. Outros podem sentir sintomas 
tais como os seguintes: 

• Palpitações (um batimento cardíaco acelerado, desconfortável e irregular ou uma 
sensação de flip-flop no peito) 

• Fraqueza 
• Capacidade de exercício reduzida 
• Fadiga 
• Vertigem 
• Tontura 
• Confusão 
• Falta de ar 
• Dor no peito 

A ocorrência e duração da fibrilação atrial geralmente apresenta um dos três padrões: 

• Ocasional (ou "paroxística"): A perturbação do ritmo e seus sintomas vêm e vão, com 
duração de alguns minutos a algumas horas, e depois param por conta própria. Tais 
eventos podem ocorrer algumas vezes por ano, e sua frequência normalmente 
aumenta ao longo do tempo. 

• Persistente: o ritmo do coração não volta ao normal por conta própria, e é necessário 
tratamento, tal como choque elétrico ou medicação, para restaurar o ritmo normal. 

• Permanente:  o ritmo do coração não pode ser restaurado ao normal. Pode ser 
necessário tratamento para controlar a frequência cardíaca, e medicação pode ser 
prescrita para prevenir a formação de coágulos sanguíneos. 

Qualquer novo caso de FA deve ser investigado e sua causa determinada. Uma investigação 
pode incluir um exame físico; um eletrocardiograma; uma medição de níveis de eletrólitos, 
incluindo magnésio; um teste de hormônio da tireoide; um ecocardiograma; um hemograma 
completo; e / ou uma radiografia do tórax. 



Tratar a causa subjacente da FA pode ajudar a controlar a fibrilação. Vários medicamentos, 
incluindo betabloqueadores, pode ajudar a regular o ritmo cardíaco. Um procedimento 
conhecido como cardioversão - que pode ser realizado com um choque eléctrico suave ou 
com medicação - pode impelir o coração a reverter para o ritmo normal; antes que a 
cardioversão seja tentada, é essencial assegurar que um coágulo não tenha se formado no 
átrio. A ablação cardíaca, que é descrita na secção sobre extra-sístole, também pode ser 
utilizada no tratamento da FA. Além disso, drogas anticoagulantes são frequentemente 
prescritas para indivíduos com FA para prevenir a formação de coágulos e, assim, reduzir o 
risco de acidente vascular cerebral. Também digno de nota é que os efeitos neurológicos de 
um acidente vascular cerebral embólico associado a FA pode às vezes ser confundidos com 
os sintomas da doença descompressiva. 

EFEITO NO MERGULHO 

Um exame médico completo deve ser conduzido para identificar a causa subjacente da 
fibrilação atrial. Muitas vezes, é a causa subjacente que mais preocupação causa em relação 
a aptidão para mergulhar. Mas a fibrilação atrial por si só pode ter um impacto importante no 
débito cardíaco e, por conseguinte, na capacidade de exercício máximo. Os indivíduos que 
experimentam episódios recorrentes de FA sintomática não devem mais mergulhar. Os 
medicamentos frequentemente utilizados para controlar a fibrilação atrial podem apresentar 
seus próprios problemas, causar outras arritmias e /ou comprometer a capacidade de 
exercício do indivíduo. É essencial que qualquer pessoa diagnosticada com FA tenha uma 
conversa detalhada com um cardiologista antes de retomar o mergulho. 



EDEMA PULMONAR POR IMERSÃO


O edema pulmonar imersão (EPI) é uma forma de edema pulmonar - um acúmulo de líquido 
nos tecidos dos pulmões - que afeta especificamente mergulhadores e nadadores. A 
imersão em profundidade é um fator chave no desenvolvimento do EPI. Isso porque a 
imersão numa posição vertical causa um deslocamento significativo de fluido do sistema 
circulatório periférico para o sistema circulatório central, resultando em uma pressão maior 
nos capilares do sistema pulmonar. Elementos do mergulho que contribuem para a 
ocorrência do EPI incluem o fato de que os mergulhadores respiram gases que são mais 
densos do que o ar no nível do mar, o que significa que é necessário mais pressão negativa 
dentro peito para inalar; a probabilidade de bolhas de gás ficarem presas na vasculatura dos 
pulmões; o ambiente subaquático frio; e o potencial de esforço ou de pânico em ambientes 
subaquáticos, o que pode exacerbar a pressão capilar elevada. 

A manutenção de um equilíbrio de fluidos adequado em seu tecido pulmonar e sua 
vasculatura requer uma combinação dinâmica de forças opostas. Alterações em qualquer 
uma destas forças podem resultar em um acúmulo de excesso de fluído – ou edema - em 



seu tecido pulmonar. As principais variáveis envolvidas na regulação deste equilíbrio de 
fluidos são os seguintes: 

• A pressão oncótica (uma forma de pressão exercida pelas proteínas) nos capilares 
pulmonares, os menores vasos do sistema circulatório. 

• A pressão oncótica no fluido intersticial do sistema pulmonar (fluido nas cavidades de 
seu tecido pulmonar). 

• A permeabilidade dos capilares pulmonares. 

• A pressão hidrostática (pressão de um fluido em repouso) nos capilares pulmonares. 

• A pressão hidráulica (a pressão de um fluido que está sendo comprimido ou 
bombeado) no fluido intersticial. 

• A pressão nos alvéolos, pequenos sacos de ar dos pulmões. 

Estes fatores, que são coletivamente conhecidos como "forças de Starling", podem ser 
quantificados e colocados em uma equação que pode então ser utilizada para calcular o 
diferencial das forças. 

O edema pulmonar é causado por alterações nestas forças, tais como uma queda nos níveis 
de proteínas-chave no sangue; vazamento dos capilares pulmonares, devido à sepse (uma 
complicação potencialmente fatal de infecções); um aumento da pressão hidrostática nos 
capilares pulmonares, devido à insuficiência cardíaca; e pressão negativa nos alvéolos devido 
à resistência respiratória de um regulador com defeito. Outros problemas que podem 
contribuir para o desenvolvimento de edema pulmonar incluem efeitos colaterais de alguns 
fármacos cardiovasculares; SARA (síndrome da angústia respiratória aguda, uma condição 
potencialmente fatal que impede o oxigênio de chegar aos pulmões); reperfusão (um 
procedimento que restaura a circulação após um ataque cardíaco ou acidente vascular 
cerebral); cardiomiopatia (um enfraquecimento do músculo do coração); edema pulmonar de 
alta altitude; embolia pulmonar (um coágulo sanguíneo num vaso dos pulmões); re-expansão 
(a reinflação de um pulmão colabado); hipertensão pulmonar (pressão elevada nas artérias 
que levam o sangue do coração para os pulmões); câncer de pulmão; hemorragia 
(sangramento descontrolado); e várias desordens do sistema nervoso. Outros fatores podem 
incluir a hidratação em excesso feita por mergulhadores bem-intencionados que ouviram do 
conhecimento popular que a desidratação é um fator de risco para a doença 
descompressiva, bem como o mau condicionamento físico, o que pode resultar em aumento 
da pressão negativa nos alvéolos durante a inspiração profunda. 



Os sintomas da EPI incluem dor no peito; dispneia (dificuldade em respirar ou desconforto); 
sibilância; expectoração espumosa e rosa enquanto submerso ou logo após sair da água. A 
maioria das pessoas que sofrem um episódio de EPI não apresentava um histórico ou sinais 
significativos que indicariam uma susceptibilidade à condição; no entanto, o risco de EPI 
aumenta com a idade, obesidade e pressão arterial elevada. 

Uma vez que o edema pulmonar ocorre, a hipóxia (falta de um fornecimento adequado de 
oxigénio) leva à constrição da vasculatura pulmonar, o que piora a cascata de efeitos 
nocivos. A situação pode ser ainda mais agravada pela dispnéia que acompanha, que, 
quando vivenciada debaixo d'água, pode induzir ao pânico e a uma subida descontrolada à 
superfície, levando a uma hiperexpansão pulmonar e até mesmo ao quase-afogamento. 

Para ajudar a diferenciar edema pulmonar por imersão de outras condições com sintomas 
semelhantes (como quase-afogamento, doença descompressiva pulmonar e síndrome da 
hiperexpansão pulmonar), é importante ter em mente que o início do EPI pode ocorrer tanto 
em profundidade quanto ao chegar a superfície. E isso não é necessariamente precipitado 
por um mergulho com perfil agressivo, uma subida rápida ou aspiração de água. 

O tratamento para o IPE deve começar com a remoção do indivíduo afetado da água (para 
aliviar a compressão dos vasos nas extremidades inferiores, permitindo que os fluidos 
concentrados na região central possam voltar para as extremidades) e com a administração 
de oxigênio (começando em 100 por cento e depois em uma concentração reduzida). Um 
diurético como Lasix pode ajudar a reduzir o excesso de fluido intravascular, embora a 
diurese – a excreção naturais de fluidos do corpo – possa já estar ocorrendo como resultado 
de influências hormonais. A condição geralmente se resolve rapidamente em um 
mergulhador saudável. A hospitalização prolongada é raramente necessária; se for 
necessária, é geralmente devido a fatores contribuintes, como um problema cardíaca 
subjacente. 



EFEITO NO MERGULHO 

Alguns mergulhadores têm um episódio de EPI e nunca mais apresentam a condição, mas 
episódios repetidos são prováveis. Qualquer indivíduo que tenha sofrido um primeiro 
episódio de EPI é aconselhado a se submeter a um exame detalhado para descartar 
qualquer condição médica que possa ter causado o edema e, em seguida, discutir 
aprofundadamente com o seu médico sobre os riscos de continuar a mergulhar. E todos os 
mergulhadores são encorajados a fazer uma manutenção regular em seus reguladores, a 
não se hidratar em excesso e a respeitar o planejamento de mergulho adequado, a fim de 
evitar esforço e pânico - assim como a manter tais condições como obesidade e hipertensão 
sob controle. 



EMBOLIA PULMONAR

A embolia pulmonar (EP) é uma obstrução (ou "êmbolo") que se aloja na vasculatura do 
sistema pulmonar, ou pulmões. O êmbolo pode ser ar, gordura ou um coágulo de sangue (ou 
"trombo"). Se uma PE é causada por um trombo, o coágulo geralmente se originou no 
sistema de veia profundo das pernas, uma condição conhecida como trombose venosa 
profunda (TVP); consulte a seção anterior para uma discussão sobre TVP. A obstrução 
resultante no fluxo de sangue para os pulmões normalmente provoca uma diminuição do 
débito cardíaco e uma queda significativa na pressão sanguínea. 

O aparecimento da EP pode ser agudo ou crônico. A EP aguda muitas vezes provoca 
sintomas evidentes para o indivíduo, enquanto a EP de início crônico frequentemente revela 
a sua presença apenas com sintomas muito sutis que passaram desapercebidos pelo 
indivíduo afetado. Uma EP não tratada tem uma alta taxa de mortalidade. Um prognóstico 
especialmente desagradável se aplica a indivíduos que têm TVP, trombo do ventrículo direito 
ou disfunção ventricular direita concomitantes. Estima-se que 1,5 
por cento de todas as mortes são diagnosticados como sendo devido a EP. 

Os fatores de risco para TVP - e, portanto, para EP - incluem cirurgia recente; derrame; um 
diagnóstico de doença auto-imune, doença maligna ou doença cardíaca; obesidade; 
tabagismo; hipertensão; e uma TVP anterior. 

Os sintomas do EP incluem dor no peito (também conhecida como "dispnéia"), dor ou 
inchaço da panturrilha (sinalizando uma TVP), hipotensão (pressão sanguínea anormalmente 



baixa), uma alteração do nível de consciência e síncope (desmaio). A distensão das veias do 
pescoço, na ausência de outras condições, tais como pneumotórax (uma acumulação de ar 
na membrana que envolve os pulmões, por vezes referido como um colapso pulmonar) ou 
insuficiência cardíaca, podem também ser observados em indivíduos que sofrem de um EP. 

A EP deve ser uma das primeiras condições consideradas ao se tentar fazer um diagnóstico 
de alguém exibindo um início agudo de algum dos sintomas listados acima e qualquer um 
dos fatores de risco associados. Testes-diagnóstico apropriados podem incluir a medição no 
indivíduo dos níveis de um hormônio peptídeo chamado natriurético cerebral (BNP) e de uma 
proteína conhecida como troponina I cardíaca, bem como uma angiotomografia dos 
pulmões. 

O tratamento deve se concentrar inicialmente na gestão dos desequilibrios cardiopulmonares 
significativos que estão geralmente envolvidas em uma EP. Esses cuidados podem incluir 
respiração com a ajuda de um ventilador artificial e gerenciamento de fluido. O uso de 
medicamentos anticoagulantes também é importante, tanto para o tratamento do êmbolo 
quanto para interromper o desenvolvimento de um outro trombo. A trombólise (conhecida 
como "quebra do coágulo"), a embolectomia (remoção cirúrgica do êmbolo) ou a colocação 
na veia cava (um dos grandes vasos no peito) de um filtro concebido para impedir qualquer 
futuro coágulo de atingir os pulmões também podem ser consideradas - especialmente em 
alguém que entra em estado de choque, porque a mortalidade em tais casos se aproxima de 
50 por cento. Medidas semelhantes podem ser necessárias em casos de EP causada por 
uma bolha de gás no sistema venoso. A oxigenoterapia hiperbárica também pode ser 
indicada, se a condição do indivíduo não melhora, ou se deteriora, mesmo após as medidas 
de suporte. 

EFEITO NO MERGULHO 
Apesar de muitos avanços médicos, nos últimos cinco anos, a mortalidade em indivíduos 
que sofreram uma EP devido a fatores de risco subjacentes continua a ser maior do que 30 
por cento. E a hipertensão pulmonar - presão elevada nas artérias que levam o sangue do 
coração para os pulmões, uma condição que limita a capacidade de exercício de um 
indivíduo - muitas vezes persiste em indivíduos que tiveram uma EP, mesmo após um 
tratamento bem sucedido. Portanto, qualquer liberação para o mergulho para aqueles que 
tiveram um PE deve incluir uma avaliação da sua função pulmonar, condições subjacentes, 
estado de anticoagulação, capacidade de exercício e função cardíaca. 



TROMBOSE VENOSA PROFUNDA


A trombose venosa profunda (TVP) é uma condição na qual um coágulo de sangue (um 
"trombo") se forma em uma ou mais das veias profundas do corpo, geralmente nas pernas. 
Se um coágulo se soltar e viajar através do sistema circulatório, ele pode levar a condições 
potencialmente fatais. Por exemplo, se um coágulo se aloja nos pulmões, ele é conhecido 
como uma embolia pulmonar (EP) e afeta a capacidade dos pulmões de oxigenar o sangue 
(veJA ‘Embolia Pulmonar' para mais informações). Coletivamente, a TVP e a EP são muitas 
vezes chamados de tromboembolismo venoso (TEV). 

Um coágulo que se origina como uma TVP também pode causar um acidente vascular 
cerebral em indivíduos com um forame oval patente (FOP, um buraco na parede entre seus 
átrios – veja Forame Oval Patente para obter detalhes sobre essa condição); nesse caso, o 
coágulo viaja através das veias para o átrio direito do coração, passa através do FOP para o 
átrio esquerdo e dali se desloca através das artérias até o cérebro. 

A TVP não está relacionada ao mergulho, mas os mergulhadores costumam viajar, e viajar é 
um importante fator de risco para TVP. Em cerca de metade de todos os casos de TVP, o 



indivíduo não apresenta sintomas visíveis antes do aparecimento da doença. Na maioria das 
vezes, ela começa na panturrilha. Os sintomas podem incluir o seguinte: 

• Inchaço na perna, tornozelo ou pé afetados. 
• Dor na panturrilha que se espalha para o tornozelo ou pé. 
• Calor na área afetada. 
• Mudança na cor da pele – para pálida, vermelha ou azul. 

A maioria das TVPs relacionadas com viagens aéreas ocorrem em até duas semanas após o 
voo e são resolvidas em até oito semanas. Se não for tratada, a TVP que começa na 
panturrilha irá espalhar-se pela coxa e pélvis em cerca de 25 por cento dos casos. E uma 
TVP da coxa e da pélvis não tratada tem um risco de cerca de 50 por cento de levar a uma 
EP, que é a mais grave complicação da TVP. Muitos casos de TVP são assintomáticos e 
resolvem-se espontaneamente. No entanto, a TVP muitas vezes se repete em uma pessoa 
que já teve um episódio da doença. 



A maioria das DVTs ocorre em indivíduos com fatores de risco para TVP pré-existentes e que 
permanecem imóveis por um longo período de tempo – como ao viajar uma longa distância 
de avião, carro ou trem; ao fazer trabalho de escritório por um período de várias horas; ou ao 
ficar de cama. Isto é porque a imobilidade reduz a velocidade do fluxo do sangue nas veias 
(uma condição conhecida como "estase venosa"); Além disso, a pressão na panturrilha 
causada por um assento inadequado pode danificar as paredes das veias. Se você ficar 
sentado parado por 90 minutos, o fluxo de sangue em sua panturrilha cai pela metade, e 
isso dobra as sua chance de desenvolver um coágulo de sangue. Para cada hora adicional 
que você fica sentado, o risco de formação de um coágulo de sangue aumenta em 10 por 
cento. 

A incidência de TVP na população em geral é um décimo de um por cento, mas é mais 
elevado naqueles que têm fatores de risco e aqueles que viajam com frequência. Viagens 
aéreas de longa distância podem dobrar, ou até quadruplicar, o risco de uma TVP. Embora 
TVP seja muitas vezes chamada de "doença da classe econômica", os viajantes de classe 
executiva são suscetíveis, também. O risco de uma trombose venosa profunda ocorrer em 
um voo com duração de mais de quatro horas está entre 1 em 4.650 voos e 1 em 6.000 
voos; o que é mais baixo do que o risco na população em geral, mas isso é porque as 
pessoas que fazem viagens longas tem a tendência a serem mais saudáveis do que a média. 
A incidência de TVP entre os viajantes com risco para TEV( tromboembolismo venoso) pré-
existente de baixo a intermediário que fazem uma viagem com duração superior a oito horas, 
é de 0,3 por cento para casos sintomáticos e 0,5 por cento quando casos assintomáticos 
são incluídos também. 

Os fatores de risco para TVP incluem os seguintes: 

• Idade avançada (o risco aumenta após os 40 anos). 
• Obesidade (definida como um índice de massa corporal superior a 30). 
• Uso de estrogênio (tanto contraceptivos hormonais ou terapia de reposição 

hormonal). Gravidez (incluindo o período pós-parto). 
• Trombofilia (uma tendência do sangue coagular anormalmente aumentada). 
• TVP prévia ou histórico familiar de TVP. 
• Câncer ativo. 
• Doença séria. 
• Cirurgia, hospitalização ou trauma recentes. 
• Mobilidade reduzida. 
• Cateterização venosa central (presença de um cateter no peito, para utilização na 

administração de medicamentos ou nutrientes e / ou retirada de amostras de 
sangue). 



Entre 75 por cento e 99 por cento das pessoas que desenvolvem uma TVP relacionada a 
viagens apresentava mais do que um destes fatores de risco. 

Altura é também um fator de risco para o desenvolvimento de uma TVP relacionada a 
viagens. As pessoas que são muito baixas – com menos de 1,6 metros - ou muito altas – 
com mais de 1,9 metros - parecem ter um maior risco, como resultado de sua incapacidade 
de ajustar seus assentos o suficiente para acomodar sua altura. Além dos efeitos da 
imobilidade, os passageiros mais baixos podem sofrer uma pressão da extremidade do 
assento na parte de trás de seus joelhos maior do que o habitual, e os passageiros mais 
altos pode ficar apertados devido ao espaço insuficiente para as pernas. Todos esses fatores 
podem contribuir para lesão de veias profundas, estase venosa e ativação de mecanismos 
de coagulação do sangue. 

Aqueles que tem um risco maior de desenvolver uma TVP devem usar meias de compressão 
sempre que voarem ou dirigirem longas distâncias e devem consultar os seus médicos de 
confiança sobre a possível vantagem de fazer uma terapia coágulo-preventiva, como a 
aspirina. Embora o risco de TVP em pessoas saudáveis seja pequeno, todo mundo deve 
estar ciente dos fatores que podem precipitar a condição e evitar longos períodos de 
imobilidade. A melhor maneira de prevenir a TVP é levantar-se e caminhar um pouco de vez 
em quando. Também ajuda flexionar seus pés e músculos da panturrilha regularmente se 
você precisa permanecer sentado por qualquer período de tempo. Finalmente, ficar bem 
hidratado também é útil na prevenção de TVP. 

EFEITO NO MERGULHO 
Qualquer pessoa que tenha sido diagnosticada com TVP aguda ou que esteja tomando 
anticoagulantes não deve mergulhar. Pode ser possível retornar ao mergulho com segurança 
após ter uma TVP, mas a avaliação da aptidão para o mergulho deve ser feita 
individualmente. 



DISTÚRBIOS PULMONARES E 
VENOSOS: INTRODUÇÃO

"O risco de uma trombose venosa profunda ocorrer em um voo com duração de mais de 
quatro horas está entre 1 em 4,650 voos e 1 em 6,000 voos. " 

Seus pulmões têm muitas funções em seu corpo, além de apenas oxigenar o sangue. Uma 
das suas outras funções importantes é a filtragem do sangue venoso, que retorna do corpo. 
O sistema venoso é caracterizado por um fluxo de sangue mais lento do que o sistema 
arterial, o que contribui para a formação ocasional de um coágulo de sangue (conhecida 
como uma "trombose venosa periférica"), que pode ser transportado para os pulmões e 
pode até mesmo provocar uma embolia pulmonar (ou bloqueio nos vasos dos pulmões). 

ANTIARRÍTMICOS

Antiarrítmicos são projetados para ajudar o seu coração a manter um ritmo estável. Dr. Alfred 
Bove, especialista em medicina do mergulho, adverte que alguns antiarrítmicos, quando 
combinados com exercício e níveis reduzidos de potássio, podem aumentar o risco de 
lesões no coração. Embora tais drogas não interfiram com o mergulho, a arritmia para a qual 
a droga está sendo utilizada pode ser um empecilho para um mergulho seguro. Uma 
consulta com um cardiologista e um especialista em medicina do mergulho é essencial caso 
você tome medicação para controlar uma frequência cardíaca anormal e deseja mergulhar. 



ANTI-HIPERTENSIVOS

Há um certo número de fármacos que podem ser utilizados para baixar a hipertensão (que 
também é chamada de pressão alta). Seus efeitos colaterais variam, por isso alguns são mais 
adequados do que outros para o uso por mergulhadores. 

BETABLOQUEADORES 

Os betabloqueadores são comumente receitados para tratar a hipertensão, mas eles têm 
uma grande desvantagem para os mergulhadores: podem reduzir a capacidade do coração 
para o exercício. 
Se uma medicação restringe a função do coração durante o exercício, então há um aumento 
do risco de perda de consciência, que pode ser fatal durante o mergulho. 

Devido a este efeito, os médicos geralmente recomendam que aqueles que tomam 
betabloqueadores submetam-se a um teste de esforço antes de mergulhar. Segundo o Dr. 
Alfred Bove, um especialista em medicina do mergulho, os mergulhadores que tomam 
betabloqueadores, mas que podem atingir um nível de exercício extenuante sem fadiga 
severa, podem ser liberados para mergulhar. Bove também aponta que, apesar do mergulho 
normalmente não representar uma carga de trabalho máxima para o coração de um 



indivíduo, quem toma betabloqueadores deve evitar exercício extremo porque a sua 
capacidade máxima de exercício pode estar reduzida. 

OS INIBIDORES DA ECA 
Medicamentos conhecidos como inibidores da enzima conversora de angiotensina (ECA) 
apresentam menos efeito sobre a capacidade de exercício do que os betabloqueadores, por 
isso muitos médicos os receitam para as pessoas que se exercitam com frequência. Mas, 
embora os inibidores da ECA pareçam ter menos efeitos adversos, eles podem levar a uma 
tosse ou inchaço das vias aéreas - condições que poderiam causar graves problemas 
debaixo da água. Se uma tosse relacionada ao uso de um inibidor da ECA persistir, muitos 
médicos irão recomendar um outro medicamento. Os inibidores da ECA também devem ser 
evitado por qualquer pessoa com doença renal. 

BLOQUEADORES DOS CANAIS DE CÁLCIO 
Os bloqueadores dos canais de cálcio não costumam causar problemas para os 
mergulhadores; eles relaxam as paredes dos vasos sanguíneos, reduzindo a resistência ao 
fluxo de sangue e assim diminuindo a tensão arterial. No entanto, alguns indivíduos que 
tomam bloqueadores dos canais de cálcio, especialmente em doses moderadas, sentem 
que uma mudança de posição de sentado ou deitado para de pé provoca uma queda da 
pressão arterial e tontura momentâneas. Este efeito pode ser motivo de preocupação em 
mergulhadores, mas os bloqueadores dos canais de cálcio parecem não ter outras 
implicações adversas para o mergulho. 

DIURÉTICOS 
Os diuréticos reduzem a quantidade do excesso de água e sal no corpo; a diminuição do 
volume de fluidos corporais resulta num abaixamento da pressão sanguínea. Os 
mergulhadores parecem ter muito pouco problema com diuréticos, embora em ambientes 
muito quentes eles possam causar perda excessiva de água e, assim, desidratação. Por que 
a desidratação parece contribuir para o risco de doença descompressiva, mergulhadores 
podem querer reduzir a sua dose de diuréticos nos dias em que eles se envolvem em 
mergulho, embora eles devam consultar seu médico antes de fazer isso. 



ESTATINAS

As estatinas são uma classe de medicamentos 
prescritos para reduzir o colesterol sanguíneo 
elevado e, assim, evitar ataques cardíacos e 
derrames. Eles reduzem tanto o colesterol LDL 
("colesterol ruim") quanto a inflamação nas 
artérias. As estatinas funcionam inibindo uma 
enzima do fígado que está envolvida na 
produção de colesterol. Embora eles sejam 
mais eficazes na redução do colesterol LDL, 
também podem contribuir para aumentar o 
colesterol HDL ("colesterol bom"). 

Estatinas comuns incluem as seguintes – listadas primeiro por seu nome genérico e, em 
parênteses, seu nome de marca: 

• Atorvastatina (Lipitor) 
• Colestipol (Colestid) 
• Colesevalam (Welchol) 
• Fluvastatina (Lescol) 
• Lovastatina (Mevacor) 
• Ezetimiba (Zetia) 
• Ezetimiba combinada com sinvastatina (Vytorin) 
• Fenofibrato (Tricor) 
• Pravastatina (Pravachol) 
• Rosuvastatina (Crestor) 
• Sinvastatina (Zocor) 

Os ensaios clínicos patrocinados pelas empresas que fabricam esses medicamentos têm 
encontrado efeitos colaterais raros e leves. Em um estudo cuidadosamente projetado 
conhecido como IDEAL, no entanto, quase 90 por cento dos pacientes relataram efeitos 
colaterais, quase metade deles grave. Os efeitos adversos das estatinas que foram 
observados na literatura médica e que podem interferir com o mergulho incluem o seguinte: 

• Dispneia (dificuldade em respirar ou desconforto). 
• Dor muscular. 
• Complicações no tendão. 
• Problemas digestivos. 



• Erupção cutânea ou rubor. 
• Açúcar no sangue aumentado ou diabetes tipo 2. 
• Disfunção cognitiva (alguns estudos relatam que até 75 por cento das pessoas 

tomando estatinas apresentaram disfunção cognitiva provavelmente ou certamente 
relacionada com a terapia com estatinas; a gravidade dos déficits cognitivos foi 
claramente relacionada com a potência da estatina. 

• Fadiga (quase metade das pessoas em um estudo de 2012 relatou um aumento 
significativo na fadiga enquanto tomavam estatinas). 

O efeito colateral mais comum da estatina é dor muscular. Ela ocorre em cerca de 20 por 
cento das pessoas que tomam estatinas. Esta dor pode se apresentar como desconforto, 
cansaço ou fraqueza nos músculos. A dor às vezes é descrita como um leve desconforto, 
mas às vezes é grave o suficiente para tornar difíceis as atividades diárias. Os cientistas 
suspeitam que a ocorrência de dor é causada pelo fato das estatinas bloquearem a 
produção de uma molécula que o corpo utiliza para gerar energia, chamada CoQ10; ensaios 
clínicos estão atualmente analisando a possibilidade de suplementos de CoQ10 serem 
capazes de prevenir esse efeito colateral. O uso habitual de suplementação de CoQ10 não é 
recomendado, no entanto, apesar de existirem poucas preocupações de segurança com tais 
suplementação. 

Muito raramente, as estatinas podem levar a um tipo de lesão muscular potencialmente fatal 
chamada rabdomiólise; ela causa dor muscular severa e pode resultar em lesão hepática, 
insuficiência renal e morte. A rabdomiólise é especialmente provável de ocorrer em pessoas 
que tomam estatinas em combinação com outras drogas, como antibióticos e 
antidepressivos ou naqueles que tomam uma alta dose de estatinas. 

Algumas pessoas que tomam estatinas podem desenvolver náuseas, gases, diarreia ou 
constipação. Estes efeitos colaterais são raros. 

Uma erupção cutânea ou rubor também pode ocorrer depois de tomar estatina. Isto é mais 
provável de ocorrer em indivíduos que tomam estatina junto com niacina, seja num mesmo 
comprimido, como o Simcor, ou como dois medicamentos separados. 

A FDA* adverte nos rótulos de estatinas que algumas pessoas que tomam estatinas 
desenvolvem perda de memória ou confusão; estes efeitos são revertidos quando a 
medicação é interrompida. Por outro lado, também há evidências de que as estatinas podem 
ajudar na função cerebral – em pacientes com demência ou doença de Alzheimer, por 
exemplo. Esse efeito ainda está sendo estudado. 



• (n.da t. o FDA é a agência norte americana responsável pelo controle de alimentos, 
medicamentos e cosméticos) 

Mas não importa quais efeitos colaterais as pessoas que tomam estatinas tenham, é 
importante que elas não parem de tomar a medicação sem falar com seu médico. Também é 
importante que aqueles que tomam estatinas minimizem mudanças em seu estilo de vida, 
dieta e medicamentos que não precisam de receita médica, especialmente durante viagens 
relacionadas ao mergulho. 

Os fatores de risco para os efeitos colaterais das estatinas incluem os seguintes: 

• Tomar vários medicamentos para baixar o colesterol. 
• Ter 65 anos de idade ou mais, ser do sexo feminino ou ter uma constituição corporal 

pequena. 
• Ter doença renal ou hepática ou diabetes tipo 1 ou 2. 
• Beber álcool em excesso (mais de dois drinques por dia para homens com 65 anos 

ou menos ou mais do que uma dose por dia para mulheres de todas as idades e 
homens com mais de 65). 

Além disso, os problemas são mais prováveis naqueles que tomam estatinas juntamente 
com os seguintes medicamentos: 

• Antimaláricos, como a cloroquina e hidroxicloroquina (Plaquenil). 
• Medicamentos da tireóide. 

EFEITO NO MERGULHO 
Embora os efeitos colaterais de algumas estatinas possam interferir com o mergulho, elas 
podem, no entanto, oferecer benefícios para a saúde global. 

Um dos efeitos das estatinas é um aumento na produção de óxido nítrico do corpo. Isto 
ajuda a preservar a integridade do endotélio (o revestimento interior dos vasos sanguíneos), a 
reduzir as lesões provocadas por isquemia e / ou reperfusão (um procedimento que restaura 
a circulação após um ataque cardíaco ou derrame) e a deprimir atividades inflamatórias e de 
coagulação interdependentes - tudo isso poderia fornecer proteção contra doença 
descompressiva (DD). Por outro lado, um estudo de mergulhadores saudáveis que tomaram 
ou uma estatina ou um placebo vários dias antes de um mergulho não encontrou nenhuma 
diferença no risco de bolhas de gás venosas após o mergulho. Portanto, tomar estatinas 
especificamente para evitar a DD não parece oferecer nenhum benefício, especialmente 
tendo em vista a possibilidade de efeitos colaterais adversos. 



Se você tiver mais de 45 anos de idade e já estiver tomando estatinas por razões médicas, 
você precisa responder "sim" a pelo menos duas perguntas na Declaração Médica do 
Recreational Scuba Training Council (RSTC) (consulte a página 14 para obter detalhes sobre 
esse formulário): 

P: Você está tomando atualmente medicamentos receitados por um médico? (Com a 
exceção de anticoncepcionais e medicamentos contra malária) 

P: Você tem mais de 45 anos de idade e apresenta uma ou mais das seguintes 
características? 

• Tem um alto nível de colesterol 

Estas duas respostas positivas sinalizam uma condição pré-existente que pode afetar a sua 
segurança durante o mergulho e que pede um exame médico minucioso para verificar se há 
a presença de outros fatores de risco ou sinais de doença cardiovascular. Na verdade, quem 
tem mais de 45 anos, quem apresenta um alto risco de problemas cardíacos ou quem 
apresenta qualquer sinal de doença cardiovascular deve procurar um médico pelo menos 
uma vez por ano. 

É importante notar que uma liberação para mergulhar não impede a progressão de uma 
doença, portanto, qualquer alteração em seu estado de saúde deve levar a outro exame 
médico antes de mergulhar novamente. Os mergulhadores também devem estar atentos ao 
fato de que eles podem ser obrigados a preencher uma nova Declaração Médica do RSTC 
antes de qualquer mergulho, e que eles podem ser impedidos de mergulhar com base em 
suas respostas. No entanto, a maioria das operadoras de mergulho aceita uma autorização 
médica recente para o mergulho. Se em qualquer momento você estiver em dúvida sobre a 
sua aptidão para mergulhar, discuta a sua situação com a sua operadora de mergulho com 
antecedência. 



ANTIPLAQUETÁRIOS E 
ANTICOAGULANTES

Antiplaquetários e anticoagulantes são duas classes de medicamentos - popularmente 
conhecidos como "afinadores de sangue" – que reduzem o risco de formação de coágulos 
e, assim, o risco de trombose venosa profunda, embolia pulmonar, ataque cardíaco e 
derrame. Eles também podem ser prescritos para os indivíduos que foram diagnosticados 
com fibrilação atrial ou para aqueles que sofreram uma cirurgia cardíaca ou que receberam 
um stent, um marcapasso implantado ou um desfibrilador implantado. (Veja outros capítulos 
para descrições detalhadas destas condições.) 

Os coágulos se formam quando as células sanguíneas conhecidas como plaquetas ficam 
juntas e, em seguida proteínas no sangue unem-nas em uma massa sólida. A coagulação é 
uma função normal que limita e interrompe um sangramento quando um vaso sanguíneo é 
danificado. No entanto, se um coágulo cresce fora de controle ou começa a viajar dentro do 
sistema circulatório, isso então representa um perigo. Coágulos podem ficar alojados numa 
artéria pulmonar e causar uma embolia pulmonar; nas artérias do coração e causar um 
ataque cardíaco; ou nos vasos do cérebro e causar um acidente vascular cerebral. Todos 
esses eventos podem ser fatais. 



Os antiagregantes plaquetários e os anti-coagulantes impedem o sangue de coagular tão 
rapidamente, ou de forma tão eficaz, como de costume impedindo que as plaquetas se 
adiram umas às outras e impedindo que as proteínas coagulantes as unam. Eles podem até 
mesmo ajudar a quebrar os coágulos que já se formaram. 

Os antiplaquetários, tais como a aspirina e clopidogrel (também conhecido pelo nome da 
marca Plavix) - funcionam impedindo que as plaquetas adiram umas às outras. 

Os anticoagulantes, tais como a heparina e varfarina (Coumadin) - inibem a ação das 
proteínas de coagulação e, assim, retardam as reações químicas que levam à formação de 
um coágulo. Vários novos anticoagulantes foram aprovados entre 2010 e 2012, incluindo a 
rivaroxabana (Xarelto), etexilato de dabigatrana (Pradaxa) e apixabana (Eliquis). 

O principal efeito colateral de todos os antiagregantes plaquetários e anticoagulantes é o 
sangramento excessivo. Aqueles que tomam essas drogas - especialmente em uma dose 
muito alta - podem sangrar ou formar hematomas facilmente ou podem apresentar 
sangramento que não para tão rapidamente como de costume. 

ATENÇÃO ESPECIAL COM RELAÇÃO A 
VARFARINA 
Indivíduos que tomam a varfarina (Coumadin) geralmente são aconselhados a evitar qualquer 
atividade que possa causar escoriações, hematomas ou cortes - tais como esportes de 
contato. Eles também são aconselhados a redobrar a atenção ao escovar os dentes e fazer 
a barba. Mesmo lesões triviais como picadas de insetos podem causar complicações em 
qualquer pessoa que toma varfarina. 

Existem outros riscos envolvendo a varfarina que são específicos do mergulho. Mais 
importante, existe uma chance de acidentes graves em qualquer ambiente de mergulho, 
apesar de qualquer esforço para mitigar o risco. Cortes e contusões são inevitáveis, por 
exemplo. E em qualquer pessoa que toma varfarina, um acidente descompressivo ou 
dificuldade de equalizar a pressão na orelha poderiam causar sangramento nos ouvidos ou 
na medula espinhal que de outra forma não ocorreria. 

Além disso, tanto a viagem quanto qualquer distúrbio alimentar resultante pode interferir com 
a ação da varfarina de maneira perigosa. Além disso, os recursos de cuidados médicos em 
muitos destinos populares de mergulho podem não ser suficientes para o cuidado que seria 
necessário no caso de um evento adverso. 



Por todas essas razões, qualquer pessoa que toma varfarina é geralmente aconselhada a 
não mergulhar. No entanto, muitas pessoas que tomam varfarina são capazes de mergulhar 
sem maiores complicações. O segredo para mergulhar com segurança enquanto estiver 
usando varfarina é a rigorosa realização de exames de sangue mensais e acompanhamento 
regular feito por um médico. Com um bom controle de coagulação sanguínea, o risco de 
uma complicação hemorragica é bastante baixo. 

Segundo o Dr. Alfred Bove, especialista em medicina do mergulho, "Para os mergulhadores, 
a questão mais importante é saber se a condição que requer o uso de varfarina ou Plavix 
impede o mergulho. Em muitos casos, a doença passou, ou é crônica mas bem controlada, 
e não interfere com a segurança do mergulho recreativo. Mergulho seguro com Coumadin ou 
Plavix depende da ausência de doença que limitaria o mergulho, controle cuidadoso do 
tempo de coagulação, evitar compressão do ouvido ou seios da face, e um conhecimento 
completo sobre drogas e alimentos que causam mudanças nos efeitos da varfarina. Há 
muitos mergulhadores usando Coumadin e Plavix com segurança, mas um esforço especial 
deve ser feito para compreender como evitar problemas de anticoagulação em excesso ou 
não suficiente". 

QUESTÕES QUE ENVOLVEM 
MEDICAMENTOS CARDIOVASCULARES

"Mergulhadores que tomam medicamentos paradoenças cardiovasculares frequentemente 
se preocupam com a compatibilidade dos medicamentos com o mergulho. No entanto, na 
maioria dos casos, é a condição subjacente e não a droga que deve causar preocupação. " 

Alguns medicamentos podem ter efeitos colaterais que impossibilitam o mergulho. Os 
mergulhadores devem estar muito familiarizados com os efeitos colaterais de qualquer droga 
que tomam e devem discuti-los com seu médico - e certificar-se de seu médico sabe sobre 
suas atividades de mergulho. Uma liberação para mergulhar não impede a progressão de 
uma doença, de modo que qualquer mudança em seu estado de saúde deve motivar um 
novo exame médico antes de você voltar a mergulhar. 
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