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RESUMO 

 

A pesquisa analisa em que medida se faz necessária a câmara hiperbárica para as 
atividades dos mergulhadores da Brigada de Operações Especiais (Bda Op Esp). 
Com a finalidade de situar o leitor, apresenta-se o surgimento e evolução da 
atividade de mergulho no âmbito mundial e nacional; discorre sobre aspectos da 
fisiologia humana aplicáveis ao mergulho; apresenta os acidentes mais comuns do 
mergulho causados pela variação de pressão; cita as técnicas de mergulho; define 
Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) e apresenta a sua relevância para o tratamento 
de acidentes com mergulhadores. Essa dissertação foi desenvolvida por meio de 
pesquisa bibliográfica e documental em diversas publicações, por pesquisa de 
campo quantitativo-descritiva com uma amostra representativa de militares 
mergulhadores da Bda Op Esp, possuidores de cursos e estágios de mergulho 
realizados no Centro de Instrução de Operações Especiais (C I Op Esp), Centro de 
Instrução e Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché da Marinha do Brasil 
(CIAMA), Entidades Civis de mergulho e até mesmo no exterior. Diante dos fatos 
analisados, verificou-se que a quase totalidade da amostra considera a aquisição da 
câmara hiperbárica extremamente importante: face aos riscos inerentes à atividade 
de mergulho, o emprego estratégico da Bda Op Esp e a consequente afirmação 
dessa Grande Unidade (GU) como autoridade máxima em mergulho no universo 
Exército Brasileiro (EB). 
 
Palavras-chave: Atividade de mergulho. Câmara Hiperbárica. Oxigenoterapia 
Hiperbárica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

La investigación analiza en que medida es necesaria la cámara hiperbárica para las 
actividades de los buceadores de la Brigada de Operaciones Especiales (Bda Op 
Esp). Con el fin de ubicar al lector, se presenta el surgimiento y la evolución de la 
actividad de buceo a nivel mundial y nacional, analiza los aspectos de la fisiología 
humana aplicables al buceo, presenta el más común de accidentes de buceo 
causados por la variación de presión, cita técnicas de buceo, define el oxígeno 
terapia hiperbárica (OHB) y muestra su relevancia para el tratamiento de los 
accidentes de buceo. Este documento ha sido desarrollado a través de revisión 
bibliográfica y documental en varias publicaciones, la investigación de campo 
cuantitativo-descriptivo con una muestra representativa de los buceadores militares 
de la Bda Op Esp, los propietarios de cursos de buceo y las etapas realizadas en el 
Centro de Entrenamiento para Operaciones Especiales (C I Op Esp), Centro de 
Educación y Entrenamiento Almirante Áttila Monteiro Aché de la Marina de Brasil 
(CIAMA), Entidades Civiles de Buceo e incluso del extranjero. Teniendo en cuenta 
los hechos analizados, se encontró que casi la totalidad de la muestra considera que 
la adquisición de la cámara hiperbárica es muy importante: los riesgos inherentes en 
el buceo, el empleo estratégico de Bda Op Esp y la afirmación consecuente de esta 
gran unidad (GU) como autoridad máxima inmersión en el universo del Ejército 
Brasileño (EB). 
 
Palabras clave: Actividad de buceo. Cámara Hiperbárica. Terapia de oxígeno 
hiperbárico. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a Revolução Industrial1 que o homem assiste a um conjunto de 

mudanças tecnológicas com profundo impacto produtivo nos níveis econômico e 

social. Essas transformações foram possíveis graças ao liberalismo econômico2, o 

acúmulo de capital e ao surgimento de uma série de invenções, como o motor a 

vapor (WIKIPÉDIA, 2011). 

O século XIX foi marcado pela hegemonia mundial britânica, acelerado 

progresso econômico-tecnológico, expansão colonialista e pelas primeiras lutas e 

conquistas dos trabalhadores. Ao final do período, a necessidade por colonizar e 

obter mercados para descarregar os produtos maciçamente fabricados durante a 

revolução, fez eclodir uma acirrada disputa entre as grandes potências 

industrializadas, gerando diversos conflitos e lançando a uma enorme corrida 

armamentista, que, mais tarde, viria a culminar com a I Guerra Mundial (I GM) 

(HOBSBAWN, 2003). 

Esse primeiro grande conflito da Idade Contemporânea, ficou marcado pela 

ação, no dia 31 de outubro de 1918, de dois mergulhadores de combate italianos 

(Raffaele Rossetti e Raffaele Paolucci), que foram infiltrados a partir de um 

torpedeiro em uma pequena embarcação (chamada Mignatta), a poucas léguas do 

Porto de Pula (atual Croácia), portando duas minas de 200 kg. Auxiliados por 

agentes italianos em terra, conseguiram transpor todos os obstáculos existentes no 

porto e chegar ao ancoradouro. Lá, escolheram o maior navio (Viribus Unitis), 

instalaram seus explosivos e afundaram sua própria embarcação. Por volta das 

05:00 h do dia 01 de novembro, foram vistos e capturados. Às 06:10 h, a nau-

capitânea Viribus Unitis, com a bandeira croata hasteada, emborcou, girou e 

afundou, levando consigo 300 tripulantes. No meio da confusão, os mergulhadores 

italianos fugiram e foram recebidos como heróis em seu país  (TONI, 2009). 

Por ocasião da II Guerra Mundial (II GM), houve a consagração dos 

mergulhadores de combate. Italianos, britânicos e norte-americanos estiveram 

envolvidos em inúmeras missões de combate: ataques furtivos a embarcações, 

demolições subaquáticas, retirada de obstáculos submersos, missões de 

reconhecimento e sabotagens em território inimigo. Novamente, os italianos, como 

                                                 
1 Iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. 
2 Sistema político-econômico baseado na defesa da liberdade individual, nos campos político, religioso e 

intelectual, contra as ingerências e atitudes coercitivas do poder estatal. 



 

 

precursores em missões de combate subaquáticas, surpreenderam o mundo ao 

realizarem o afundamento dos navios britânicos VALIANT e QUEEN ELIZABETH 

através de três ”torpedos humanos”, tripulados por seis elementos da 10a Frotiglia 

MAS3, deixando a frota britânica em situação crítica no Mediterrâneo. Italianos 

também utilizaram mergulhadores autônomos no chamado Grupo Gamma (Nuatatori 

Guastatori4), para missões de sabotagem. Até 1943, já tinham afundado cerca de 

duas dezenas de navios. Estabelecendo, inclusive, uma base secreta em um 

cargueiro italiano afundado nas águas espanholas de Gibraltar (TROPAS DE ELITE, 

[199-?). 

Com a participação da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Campanha 

da Itália, o Brasil, anteriormente visto como fonte inesgotável de matéria-prima, 

passou a ter projeção internacional. Embora sua participação seja considerada 

limitada, no contexto de 69 (sessenta e nove) divisões norte-americanas, essa 

participação trouxe importantes reflexos para as nossas Forças Armadas (MATOS, 

2008).  

[…] O Exército reestruturou-se completamente, adquirindo armamento 
moderno, canhões antiaéreos e de campanha com maior alcance, 
motorizando-se, mecanizando-se e substituindo as unidades hipomóveis por 
outras dotadas de grande capacidade de fogo e mobilidade. O aumento do 
efetivo demográfico da Nação, aliado à compreensão da necessidade de 
segurança e modernização das Forças Armadas permitiu a ampliação dos 
seus contingentes e quadros. O advento do avião, do helicóptero, dos 
mísseis, dos blindados, das forças aeromóveis e aerotransportadas, de 
modernos equipamentos de engenharia, de comunicações e de guerra 
química sinalizou o início de nova era. Fez-se mister uma guerra para que 
atingíssemos patamar reclamado há muito tempo  (MATOS, 2008, grifo 
nosso). 

 

Observa-se que, apesar das Forças Armadas Brasileiras terem sofrido 

reaparelhamento após a II GM, no Exército, a atividade de mergulho militar não foi 

difundida. Infere-se, que isso deveu-se ao fato, da FEB não ter sido empregada em 

operações dessa natureza. Mesmo assim, a partir da segunda metade do século XX, 

diversos setores da Força Terrestre buscaram esse conhecimento, tentando 

adequá-lo às suas tarefas específicas. Dentre esses setores, destaca-se, no ano de 

1957, o primeiro Curso de Operações Especiais (OE). Pioneiro a implementar, ainda 

que de forma rudimentar, a atividade de mergulho no EB. 

 

                                                 
3 Unidade da Marinha Italiana responsável por conceber, pouco antes da I GM, o emprego de mergulhadores em 

combate, privilegiando ações de demolições subaquáticas. 
4 Um dos três batalhões integrante do Regimento San Marco da Marinha Italiana durante a II GM. 



 

1.1 PROBLEMA 

 

Em que medida a inexistência de câmara hiperbárica prejudica as atividades 

dos mergulhadores da Brigada de Operações Especiais (Bda Op Esp)? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O presente estudo pretende apresentar a necessidade da Câmara 

Hiperbárica nas atividades dos mergulhadores da Bda Op Esp. 

 

1.2.1 Objetivos Específicos 

 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram 

formulados alguns objetivos específicos, abaixo relacionados: 

a. Apresentar os principais conceitos da fisiologia do corpo humano aplicada à 

atividade de mergulho; 

b. Mostrar os tipos de acidentes causados pela variação de pressão; 

c. Expor os fatores predisponentes que conduzem aos acidentes do 

mergulho; 

d. Apontar a Base Legal que regula as atividades de mergulho no Brasil; 

e. Definir mergulho livre; 

f. Definir mergulho dependente; 

g. Definir mergulho autônomo; 

h. Enumerar as técnicas de mergulho empregadas pela Bda Op Esp; 

i. Conceituar Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB); 

j. Definir o emprego da Câmara Hiperbárica na atividade de mergulho; 

k. Expor o funcionamento da Câmara Hiperbárica; 

l. Citar os tipos de Câmara Hiperbárica; 

m. Realizar uma pesquisa de mercado sobre as Câmaras Hiperbáricas; 

n. Apresentar a percepção dos mergulhadores da Bda Op Esp quanto à 

necessidade da câmara hiperbárica; 

o.  Propor uma Câmara Hiperbárica que atenda às atividades de mergulho da 

Bda Op Esp. 

 



 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

  

Para sedimentar o Objetivo Geral desta Pesquisa, apresentar a necessidade 

da Câmara Hiperbárica nas atividades dos mergulhadores da Bda Op Esp, foram 

formuladas as seguintes questões de estudo: 

a. Qual a ocasião, durante as atividades com mergulhadores, que mais exige 

a presença da câmara hiperbárica? 

b. Quais os principais fatores que causam acidentes nas atividades de 

mergulho? 

c. Quais os principais acidentes que necessitam da Câmara Hiperbárica para 

que sejam tratados? 

d. Qual o índice de acidentes com mergulhadores nas atividades de 

mergulho? 

e. Em qual técnica de mergulho a Câmara Hiperbárica se faz mais 

necessária? 

f. Quais as principais consequências para a atividade de mergulho da Bda Op 

Esp, ocasionadas pela inexistência da Câmara Hiperbárica? 

g. Quais as características de uma Câmara Hiperbárica ideal para a Bda Op 

Esp? 

h. Qual a melhor Câmara Hiperbárica para a Bda Op Esp? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

Muito embora exista normatização nacional à respeito da utilização de 

Câmaras Hiperbáricas nas atividades de mergulho, observa-se, que desde a 

implantação do mergulho militar no EB, a Força Terrestre carece dessas estruturas. 

Sempre que necessário, as tropas do EB que possuem mergulhadores, foram 

apoiadas pelos meios do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila 

Monteiro Aché (CIAMA), Organização Militar (OM), da Marinha do Brasil (MB), 

responsável pelo Ensino Militar Bélico que visa capacitar pessoal para exercícios de 

cargos e funções relacionados a submarinos, mergulhos e operações especiais.  

Com a criação da Bda Op Esp no ano de 2003, e a sua instalação, já no ano 

de 2004, no município de Goiânia, surgiram necessidades de ajustamentos 

decorrentes da transferência do 1o Batalhão de Forças Especiais (1o BFEsp) e da 



 

criação do 1o Batalhão de Ações de Comandos (1o BAC) e do Batalhão de Apoio às 

Operações Especiais (Btl Ap Op Esp). 

Dentre todos os percalços ocasionados com essa mudança, a primeira 

dificuldade para a atividade de mergulho, foi gerir a divisão dos meios entre o recém 

criado Centro de Instrução de Operações Especiais5 (CIOpEsp), herdeiro das 

instalações do antigo 1o BFEsp, e as novas OM recém criadas (1o BAC e Btl Ap Op 

Esp).  

Devido a isso, e apoiando-se na atual situação geográfica da Bda Op Esp, 

situado no Planalto Central Brasileiro; distante por rodovia cerca de 1338 km do 

CIOpEsp e CIAMA, cresce de importância uma solução que permita que essa 

Grande Unidade (GU), componente da Força de Ação Rápida Estratégica do 

Exército, mantenha a capacidade de atuar em qualquer Comando Militar de Área 

através das operações que lhe são afetas. Das quais ressalta-se o emprego de 

mergulhadores.  

A despeito das peculiaridades do mergulho, sejam quais forem, é necessário 

alertar quanto às reais possibilidades de acidentes decorrentes dessa atividade. A 

fim de evitar tais fatalidades e com a intenção de desvincular o mergulho do EB da 

dependência do mergulho da MB, concorrendo, dessa maneira, para o 

desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre, esse estudo pretende promover uma 

discussão aprofundada em procedimentos científicos à respeito de um tema atual e 

de suma importância para a manutenção dos níveis de preparo e emprego, com 

consequente ganho substancial no aspecto segurança. 

Segundo a Doutrina Militar Terrestre, ela é definida como sendo o conjunto de 

conceitos básicos, princípios gerais, processos e normas de comportamento que 

sistematizam e coordenam as atividades do Exército de uma nação. Tem como 

finalidade precípua, orientar, sistematizar e coordenar todas as atividades da força e, 

assim, estabelecer as bases para a sua organização, o seu preparo e emprego. 

Esse processo deve ser entendido como contínuo e sistemático, evoluindo a cada 

novidade introduzida na arte da guerra tanto pela tecnologia como pela real 

necessidade de enfrentamento do inimigo (PERET, 2002 apud CARLI, 2007, p. 34).

                                                 
5 Recentemente, o CIOpEsp, após inspeções da Marinha do Brasil, foi reconhecido como OM apta a capacitar 

mergulhadores e encontra-se em vias de ser transferido do Rio de Janeiro para Niterói. 



 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 HISTÓRICO E EVOLUÇÃO DO MERGULHO 

 

A existência de grande massa oceânica, recobrindo quase que dois terços da 

superfície terrestre, mais cedo ou tarde, despertaria no ser humano a curiosidade e 

a vontade de explorá-la. A necessária busca por alimentos, seja na água ou em terra 

firme, fez o homem lançar-se ao desconhecido mundo subaquático, empregando o 

que hoje é conhecido por mergulho livre, ou seja, utilizando somente o ar contido 

nos pulmões como reservatório. 

Não há como precisar com exatidão, o momento em que o homem percebeu 

que podia explorar o fundo do oceano. Porém, estima-se, que o início do mergulho 

como profissão tenha surgido a cerca de 5.000 anos, quando o homem primitivo, 

mergulhando em águas rasas, coletava materiais de valor comercial: esponjas, 

pérolas, conchas e alimentos.  

 

A origem da atividade de mergulho está fortemente associada à 
necessidade e à vontade do homem de conduzir operações militares ou de 
salvamento, em conseguir alimentos e em expandir as fronteiras do 
conhecimento, através da exploração e da pesquisa subaquática (CENTRO 
DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO 

ACHÉ, 2006, p. 1-1).  
 

2.1.1 A evolução histórica do mergulho mundial 

 

O desejo de dominar o misterioso mundo submarino, não representa apenas 

um capricho do homem moderno. Como profissão, o mergulho existe a mais de 

5.000 anos. O primeiro registro histórico é encontrado nos escritos do historiador  

grego Heródoto. Ele conta sobre um mergulhador chamado Scyllis, empregado do 

Rei Persa Xerxes, que mergulhava em busca de tesouros no século V a. C.  

(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1999, p. 1-1). 

Gravuras datadas do século IX a. C.(FIGURA 1), representam guerreiros 

assírios empregando sacos de couro cheios de ar e guerreiros gregos e macedônios 

utilizando o que hoje é chamado de sino aberto de mergulho, a fim de se manterem 

por mais tempo submersos (CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, [199-?, p. 6). 



 

 

FIGURA 1 - Guerreiros Assírios empregando sacos de couro de animal. 
Fonte: FM 20-11 Military Diving, disponível em: 

http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/. Acesso em: 24 mar. 2011. 
 

Desde os tempos mais remotos, mergulhadores atuavam em operações 

militares, e suas missões típicas resumiam-se a ações de inspeções, buscas, 

salvamentos, reconhecimentos, construção de obstáculos submersos, destruição de 

defesas dos portos inimigos e sabotagens6.  

Alexandre, o Grande, Rei da Macedônia, com a finalidade de dominar um dos 

portos de maior movimento comercial do Mediterrâneo Oriental, enviou 

mergulhadores ao porto da cidade fenícia de Tiro, atual Líbano, com a intenção de 

remover obstáculos e permitir a chegada de suas embarcações aos armazéns 

(WIKIPÉDIA, 2011). 

Já no século I a. C., as operações tornaram-se muito bem organizadas. Foi 

estabelecida uma escala de pagamentos para trabalhos de salvamento, baseada no 

reconhecimento de que o esforço e o risco aumentavam com a profundidade. A 7 

(sete) metros de profundidade, o mergulhador ganharia metade do que fosse 

recuperado; a 3,5 (três vírgula cinco) metros, ganharia um terço; e a 1 (um) metro 

receberia um décimo (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1999, p. 1-2). 

O desenvolvimento da atividade exigia que fosse aumentada a capacidade do 

mergulhador permanecer submerso, suprindo-o com ar. A partir dessa necessidade, 

foram sendo desenvolvidos uma série de técnicas visando alcançar esse objetivo7. 

 

Nas primeiras tentativas foram usados pedaços ocos de junco para ligar o 
mergulhador à superfície. O usuário poderia ficar submerso por mais tempo, 

                                                 
6  CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ. CIAMA - 

201: Manual de Mergulho a Ar. Rio de Janeiro, 2006, p. 1-1. 
7  CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ, op. cit., 

nota 6, p. 1-2. 
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sem, entretanto, obter um significativo aumento na sua capacidade de 
trabalho. Esses precursores dos tubos respiradores eram empregados mais 
como uma tática em operações militares, permitindo a aproximação discreta 
às posições inimigas  (CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO 
ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ, 2006, p. 1-2). 

 

A primeira grande contribuição para a atividade, veio no ano de 1690, quando 

o astrônomo britânico Edmund Halley, o mesmo que deu o nome ao cometa, 

inventou o sino de mergulho (FIGURA 2). Um importante artefato, cuja ideia e 

concepção, praticamente pouco mudou até os dias atuais8. 

 

O sino foi o primeiro equipamento prático de mergulho a ser utilizado. Os 
conquistadores espanhóis o empregaram no Caribe, para recuperação dos 
destroços de galeões, operações em que se valiam dos índios da região, 
excelentes mergulhadores (CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO 
ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ, 2006, p. 1-2). 
 

 

FIGURA 2 - Sino de mergulho de Edmund Halley. 
Fonte: FM 20-11 Military Diving, disponível em: 

http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/. Acesso em: 24 mar. 2011. 

 

Nos séculos seguintes, com o crescimento e interesse pela atividade de 

mergulho. Franceses, ingleses e alemães iniciaram uma ferrenha disputa em busca 

de uma solução que libertasse o homem do incômodo sino9. 

A próxima evolução foi a redução do sino ao tamanho de um capacete. Ele 

recebia ar bombeado da superfície e era acoplado a uma roupa impermeável. Desse 

conjunto, originou-se o escafandro tradicional, que dominou a atividade por longos 

anos. Atualmente, encontra-se em desuso  (CENTRO DE INSTRUÇÃO E 

ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ, 2006, p. 1-2). 

Em 1715, o inglês John Lethbridge, desenvolveu um traje de mergulho onde o 
                                                 
8 CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Manual Básico de mergulho autônomo a ar 

comprimido. São Paulo: [199-?, p. 6. 
9  Ibid. 
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mergulhador ficava enclausurado em seu interior. Esse equipamento era como um 

barril de ar reforçado, coberto com couro, dotado de uma escotilha de vidro para 

visibilidade e dois orifícios por onde surgiam mangas apertadas para os braços. 

Dessa forma, o ocupante podia executar trabalhos úteis. Este aparato era 

manobrado a partir de uma embarcação, tipo um sino de mergulho. A invenção de 

Lethbridge foi bem sucedida (FIGURA 3), participando na extração de uma série de 

naufrágios europeus10. 

 

A arte e a prática do mergulho de extração foram bem desenvolvidas na 
Inglaterra na época do início da Revolução Industrial em meados do século 
XVIII. Com naufrágios militares e civis adicionais na costa da Grã-Bretanha 
a cada ano, havia um forte incentivo para o desenvolvimento do mergulho, o 
que aumentaria a eficiência das operações de coleta (CENTRO DE 
INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, 2006, p. 9). 
 

 

FIGURA 3 -Traje de mergulho de John Lethbridge. 
Fonte: FM 20-11 Military Diving, disponível em: 

http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/. Acesso em: 24 mar. 2011. 
 

John e Charles Deane, eram dois operadores de coleta. A partir da obtenção 

da patente de um aparato que permitia aos bombeiros deslocarem-se por 

construções em chamas, desenvolveram a Roupa de Mergulho dos Deanes; 

consistindo em um traje pesado para proteção contra o frio, um capacete com 

escotilhas de visibilidade e conexões de mangueiras para fornecimento de ar da 

superfície. Foram os responsáveis por lançarem um manual para o mergulhador, 

talvez o primeiro jamais produzido11. 

O crédito pelo desenvolvimento da primeira roupa prática de mergulho foi 

dado a Augustus Siebe (FIGURA 4), um alemão nascido na Saxônia em 1788, que 

se tornou engenheiro britânico. Serviu como oficial de artilharia do Exército 

Prussiano na Batalha de Waterloo e aperfeiçoou a Roupa de Mergulho dos Deane, 

                                                 
10 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FM 20-11: MILITARY DIVING. Washington: Headquarters 

Department of the Army, v. I, 1999, p. 1-3.  
11  Ibid., p. 1-4. 
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selando o capacete à roupa pelo colarinho, através de material impermeável que ia 

até a altura da cintura do mergulhador. Também adicionou um exaustor ao sistema 

de válvulas, passando a chamar-se a Roupa de Mergulho melhorada de Siebe. Este 

aparato é o ancestral direto da roupa de mergulho profundo padrão MK V, que foi 

substituída pelo Sistema de mergulho abastecido pela superfície MK 12 no início da 

década de 8012. 

 

FIGURA 4 - Roupa de mergulho de Augustus Siebe. 
Fonte: FM 20-11 Military Diving, disponível em: 

http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/. Acesso em: 24 mar. 2011. 

 

Ao mesmo tempo que as roupas de mergulho eram aperfeiçoadas, 

trabalhava-se para melhorar o sino de mergulho, através do aumento do seu 

tamanho e da adição de bombas de ar com capacidade de fornecimento de grandes 

pressões. O suficiente para manter a água completamente fora do interior do mesmo 

e permitir que vários homens executassem trabalhos secos no fundo do mar. Isto foi 

particularmente vantajoso para projetos de escavações de túneis ou construção de 

pilares para pontes. Estas câmaras secas vieram a ser conhecidas como caissons, 

que em francês, significa ”grandes caixas” ou caixões. O desenvolvimento do 

caisson foi um grande avanço para a tecnologia de engenharia e seu uso cresceu 

rapidamente13.  

Conforme o trabalho com os caissons (FIGURA 5) se estendeu para projetos 

cada vez mais ousados, os problemas fisiológicos aumentaram em número e 

gravidade, e fatalidades passaram a ocorrer com frequências alarmantes. Durante a 

construção da Ponte do Brooklin em Nova York, trabalhadores apelidaram a doença 

de “bends”, cuja tradução literal significa “dobras”. Isso fazia referência à postura 

apresentada pelo trabalhador acometido, que apresentava-se ligeiramente curvado 

                                                 
12 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FM 20-11: MILITARY DIVING. Washington: Headquarters 

Department of the Army, v. I, 1999, p. 1-4.   
13  Ibid., p. 1-5. 
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para a frente. No dias de hoje, a “bends” é o perigo mais conhecido do mergulho 

(CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, 2006, p. 11). 

 

Com o prosseguimento do uso dos caixões, uma nova e inexplicável doença 
passou a afetar os “mergulhadores”. Após o retorno à superfície, muitos 
sentiam dificuldades em respirar, fortes dores abdominais e nas 
articulações. Com o tempo, apenas alguns desses sintomas desapareciam. 
Geralmente, era observado alívio dos sintomas ao retornar à profundidade 
de trabalho (CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE 
ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ, 2006, grifo do autor, p. 1-4). 

 

 

FIGURA 5 - Caisson. 
Fonte: FM 20-11 Military Diving, disponível em: 

http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/. Acesso em: 24 mar. 2011. 

 

Foi no ano de 1878, que Paul Bert, importante fisiologista francês, 

investigando os efeitos da pressão do ar sobre a fisiologia humana, descreveu a real 

causa da doença do caisson ou bends (atualmente denominada doença 

descompressiva), através de sua obra La Pression Barometrique. Ele concluiu que 

os trabalhadores dos caissons deveriam ser descomprimidos gradualmente, ou seja, 

voltar à superfície devagar e, se mesmo assim, os sintomas surgissem, deveriam ser 

recomprimidos nos caissons, isso eliminaria os sintomas rapidamente (WIKIPÉDIA, 

2011). 

[...] Os estudos de Paul Bert determinaram que um indivíduo, mantido em 
um ambiente hiperbárico, respirando ar comprimido, absorve nitrogênio em 
solução nos tecidos. Quando a pressão é liberada rapidamente ou, por 
exemplo, quando um mergulhador sai do caisson, o nitrogênio volta ao seu 
estado gasoso (bolhas) rápido demais para sair do corpo humano de um 
modo natural. Estas bolhas de nitrogênio, que se formam pelo corpo, 
causam sintomas associados à doença. Uma bolha de nitrogênio que 
bloqueia a passagem do sangue para um órgão vital pode causar paralisia 
ou até mesmo a morte (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES 
ESPECIAIS, 2006, p. 11).  

 

Devido o trabalho investigativo de Paul Bert, enunciando o princípio fisiológico 

da absorção de gases pelos tecidos quando respira-se ar sob pressão, que em 

poucos anos passaram a construir e a colocar nos locais de trabalho, visando 

garantir maior segurança nos tratamentos das bends, as chamadas câmaras de 
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recompressão (CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE 

ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ, 2006, p. 1-4). 

Após o inconveniente da doença descompressiva (DD), J. S. Haldane, 

fisiologista inglês, decidiu conduzir experiências com mergulhadores da Marinha 

Real entre os anos de 1905 e 1907, com a finalidade de determinar o motivo dos 

desmaios sofridos por alguns a cerca de 40 metros de profundidade. Haldane 

concluiu, que os mesmos não estavam ventilando seus capacetes adequadamente e 

altos níveis de gás carbônico, provenientes da expiração estavam se acumulando. 

Esse problema foi resolvido com o fornecimento padrão de 1,5 ft3  de ar por minuto, 

medido na pressão que o mergulhador se encontrava. A grande contribuição de 

Haldane, foi ter estabelecido um método de descompressão por estágios que 

empregava tabelas de mergulho. Apesar dessas tabelas terem sido aperfeiçoadas, 

até hoje são a base desse novo método para trazer em segurança um mergulhador 

à superfície (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, 2006, p. 

11). 

Em 1866, o francês Benoist Rouquayrol, patenteou o primeiro e satisfatório 

regulador de demanda para circuito aberto, “Self - Contained Underwater Breathing 

Apparatus” (SCUBA). Entretanto, sua invenção (FIGURA 6), originalmente fabricada 

para permitir que o mergulhador se livrasse da dependência de ar provido pela 

superfície, acabou tendo que ser modificada e redesenhada para uso junto a uma 

unidade dependente, face à falta de um conveniente suprimento de ar em alta 

pressão (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1999, p. 1-9). 

 

FIGURA 6 - Válvula de demanda de Benoist Rouquayrol de 1866. 
Fonte:  CENTRO DE INSTRUÇÃO  E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ, 

2006. 
A partir de 1878, foi amplamente utilizado um equipamento de circuito 



 

fechado onde o mergulhador respirava oxigênio puro. Esse equipamento, criado por 

H. A. Fleuss, empregava no reservatório, oxigênio a 100%. Porém, dada a toxidade 

do oxigênio à alta pressão, seu emprego era muito limitado à profundidade14. 

Em 1933, um oficial naval francês, chamado Le Prieur, construiu um SCUBA15 

de circuito aberto usando tanques de ar comprimido. Entretanto, não incluiu um 

regulador de demanda em seu projeto e, devido a isso, constantemente o 

mergulhador desviava-se de seu esforço principal para controlar manualmente seu 

fornecimento de ar16 

 

A ênfase principal continuou a se concentrar no desenvolvimento do circuito 
fechado. Embora o equipamento de circuito fechado se restringisse ao uso 
em águas rasas e carregasse consigo o perigo potencial de intoxicação por 
oxigênio, seu desenho logo alcançou um alto nível de eficiência. Na época 
da II GM, as marinhas dos dois lados o utilizavam amplamente. 
Mergulhadores Britânicos usando equipamentos de circuito fechado 
operavam em mini submarinos, enquanto que mergulhadores italianos 
cavalgavam em torpedos adaptados com assentos e controles manuais. 
Nos estágios finais da guerra, os Japoneses utilizaram torpedos Kaiten, 
guiados por mergulhadores, em ataques suicidas (CENTRO DE 
INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, 2006, p. 15). 

 

Ao mesmo tempo que os equipamentos de circuito fechado eram utilizados. 

Dois franceses, o capitão Jacques Yves Cousteau e o engenheiro Emilie Gagnan, 

trabalhando em um vilarejo mediterrâneo sob condições restritas e difíceis devido a 

ocupação da França pelos alemães, combinaram uma válvula de demanda 

aperfeiçoada com um tanque de ar de alta pressão, criando o primeiro SCUBA de 

circuito aberto realmente eficiente. Costeau e seus companheiros levaram o Aqua-

Lung a um alto grau de desenvolvimento, usando-o a cerca de 55 metros sem 

dificuldades. Com o término da guerra, esse invento tornou-se um sucesso 

comercial (CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTTILA 

MONTEIRO ACHÉ, 2006, p. 1-4). 

[...] três etapas precisavam ser vencidas para que o mergulho pudesse ser 
economicamente explorado em maiores profundidades. A narcose pelo 
nitrogênio (também conhecida como embriaguez das profundidades), a 
intoxicação pelo oxigênio e o elevado período de descompressão. As duas 
primeiras foram superadas com utilização de misturas gasosas artificiais. A 
terceira foi contornada com adoção da técnica de mergulho saturado, que 
consiste na permanência do mergulhador na pressão de trabalho por mais 

                                                 
14 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FM 20-11: MILITARY DIVING. Washington: Headquarters 

Department of the Army, v. I, 1999, p. 1-10.   
15  Self-Conteined Underwater Breathing Apparatus – Dispositivo autônomo para respiração subaquática.  
16  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, op. cit., nota 14, p. 1-9. 

 



 

 

de doze horas, fazendo uma única e longa descompressão, nos complexos 
hiperbáricos (CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE 
ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ, 2006, p. 1-4). 

 

2.1.2 A evolução histórica do mergulho no Brasil 

 

No Brasil, as primeiras atividades de mergulho foram as dos indígenas. 

Cronistas como Gabriel Soares, Hans Staden, José de Anchieta e Jean de Leri, 

entre outros, descreveram os silvícolas como exímios mergulhadores que nadavam 

sob o mar com olhos muito abertos17. 

Anchieta narrou, que durante a ocupação francesa, a destreza dos indígenas 

ficou evidenciada em diversas ocasiões. Como, por exemplo, no assalto às naus em 

Cabo Frio, onde o Governador Geral Salvador Corrêa foi salvo três vezes pelos 

índios Tupiminós, que na água eram como peixes. Em outro episódio, o índio 

Araribóia, atravessou a nado o braço de mar que separava a ilha de Villegagnon do 

continente e ateou fogo aos paióis franceses, assegurando a vitória portuguesa. 

Fazendo uma analogia com a atualidade, esse indígena agiu em uma manobra 

típica dos atuais mergulhadores de combate18. 

Ao final do século XIX e início do século XX, a modalidade de mergulho mais 

empregada foi a de salvatagem19. Nessa modalidade, os mergulhadores, geralmente 

de nacionalidade grega, utilizavam escafandros e bombas manuais para explorar 

inúmeros naufrágios nas costas brasileiras20.  

Entre as Forças Armadas Brasileiras, como não podia ser diferente, a que 

primeiro desenvolveu-se nas atividades de mergulho foi a Marinha. Tal fato iniciou-

se, com as instruções específicas de mergulho recebidas pelos especialistas em 

Desativação de Artefatos Explosivos (DAE). Durante muito tempo, a MB foi a única 

capaz de realizar trabalhos de vulto no setor21. 

No EB, os militares do 1º BFEsp foram os primeiros a sentirem a necessidade 

das atividades subaquáticas. Introduzindo, no ano de 1957, ainda que de forma 

rudimentar, as técnicas de mergulho livre na matéria “natação” no 1o Curso de 

                                                 
17 CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ. CIAMA - 

201: Manual de Mergulho a Ar. Mocanguê, 2006, p. 1-5.  
18  Ibid. 
19  Nome dado ao conjunto de equipamentos e medidas de resgate e manutenção da vida no pós-resgate. 
20  CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ, op. cit., 

nota 18. 
21  Ibid. 



 

Operações Especiais (embrião do atual Curso de Forças Especiais). Até o ano de 

1972 essa situação pouco evoluiu. Somente naquele ano, após realização de 

intercâmbios com a Marinha, que buscou-se novos conhecimentos. Outro fato que 

contribuiu com a evolução dessa atividade, foi a realização do “Special Force 

Underwater Operations” em Fort Bragg, nos Estados Unidos, por um grupo de 03 

oficiais e 03 praças, tomando contato com os mais diversos equipamentos de 

mergulho existentes à época, inclusive, com o equipamento de mergulho autônomo 

de circuito fechado. Após o retorno desta equipe, o então Destacamento 

Operacional de Forças Especiais foi aparelhado com equipamentos de mergulho 

autônomo (PAIVA, 1997, p. 14). 

 

2.2 FISIOLOGIA DO MERGULHO 

 

Fisiologia é uma ciência que aborda as funções e processos vitais do 

organismo quando o mesmo opera em condições normais, estudando as mudanças 

ocorridas com o corpo  a fim de que mantenha suas condições internas face às 

alterações do meio externo (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES 

ESPECIAIS, 2006, p. 27).  

Esta Seção aborda considerações básicas destinadas a proporcionar um 

entendimento fundamental dos processos fisiológicos e funções que são afetadas 

quando da exposição humana à pressão do ambiente subaquático. Segundo EUA 

(1999), o conhecimento de um mergulhador sobre a fisiologia do mergulho é tão 

importante quanto o domínio dos equipamentos e procedimentos de mergulho. Um 

mergulho seguro só é possível quando o mergulhador compreende os processos 

fisiológicos fundamentais e as limitações causadas pelo ambiente hiperbárico ao 

organismo humano. 

Para um organismo normal funcionar, exige-se um trabalho coordenado de 

todos os órgãos e sistemas. O coração bombeia o sangue para todas as partes do 

corpo, irrigando os tecidos e conduzindo o oxigênio. O pulmão realiza a troca gasosa 

e permite a “expulsão” do gás carbônico. A maioria desses processos ocorre de 

maneira inconsciente e são diretamente comandados pelo cérebro, sistema nervoso 

e diversas glândulas. Apesar da eficiência de todo esse sistema que proporciona a 

vida, o ser humano não dispõe de ferramentas capazes de suplantar muitos dos 

efeitos gerados em seu organismo, pelo aumento da pressão decorrente do 



 

 

aumento da profundidade. Será o desrespeito e/ou o desconhecimento desses 

efeitos que irá, muitas vezes, contribuir para a ocorrência de graves acidentes. 

 

2.2.1 Aparelho circulatório 

 

A função do aparelho circulatório (FIGURA 7) é permitir que o sangue chegue 

aos tecidos para nutri-los com oxigênio, trazendo-o de volta aos pulmões, onde o 

gás carbônico produzido nos tecidos é eliminado para o meio ambiente e um novo 

suprimento de oxigênio é recebido22. 

 

 
 

FIGURA 7 - Aparelho circulatório humano. 
Fonte: http://prof-chelle.blogspot.com/2010/07/7-serie-sistema-circulatorio.html. Acesso em: 20 ago.  

2010. 
 

 

O aparelho circulatório é constituído pelo coração e vasos sanguíneos. Os 

vasos sanguíneos subdividem-se em artérias, veias e capilares. A Figura 7, ilustra 

os componentes desse sistema. As artérias são compostas por três camadas. Essas 

camadas são constituídas por fibras elásticas, a fim de permitirem a variação da 

pressão sanguínea sem ocasionar seu rompimento. Possuem a propriedade da 

contração e relaxamento, permitindo a vasoconstrição e a vasodilatação, 

respectivamente. Esses mecanismos são responsáveis por um maior ou menor fluxo 

de sangue em determinadas partes do corpo quando necessário23. 

As veias trabalham em regime de baixa pressão sanguínea e por isso são 

mais finas e fracas. Além disso, não têm como interferir no fluxo de sangue. Os 

                                                 
22  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), Nota de aula do Curso de Mergulho 

a Ar e Resgate. 5. ed. Rio de Janeiro, 2006, p. 27. 
23  Ibid. 

http://prof-chelle.blogspot.com/2010/07/7-serie-sistema-circulatorio.html


 

capilares sanguíneos, são vasos sanguíneos do sistema circulatório com forma de 

tubos de pequeníssimo calibre. Constituem a rede de distribuição e recolhimento 

do sangue nas células. Estes vasos estão em comunicação, por um lado, com 

ramificações originárias das artérias e, por outro lado, com as veias de menor 

dimensão (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, 2006, p. 27). 

O coração é uma bomba muscular que impulsiona o sangue para todo o 

sistema. Possui o tamanho de um punho fechado. Suas paredes são compostas por 

músculos estriados cardíacos e fica localizado na parte central e superior da 

cavidade torácica, entre os pulmões e atrás do osso esterno24.  

O músculo cardíaco (FIGURA 8), é dividido em duas partes no sentido 

longitudinal, sem que haja comunicação entre elas. A porção esquerda é aquela que 

bombeia o sangue para a circulação sistêmica. O lado direito impulsiona o sangue 

para a circulação pulmonar. Cada porção longitudinal é dividida em câmara superior 

(átrio ou aurícula) e cavidade inferior (ventrículo). Os átrios recebem o sangue da 

veia cava (grande circulação) ou das veias pulmonares (pequena circulação). O 

ventrículo recebe o sangue vindo do átrio e o impulsiona para a aorta (grande 

circulação) ou através da artéria pulmonar (pequena circulação). Como realizam um 

bombeamento mais vigoroso, os ventrículos possuem paredes hipertrofiadas e 

espessas25. 

 

FIGURA 8 - Esquema do coração humano. 
Fonte: http://campus.fortunecity.com/yale/757/coracao.htm. Acesso em: 20 ago. 2010. 

Como qualquer bomba, o coração possui válvulas de retenção, evitando 

                                                 
24 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FM 20-11: MILITARY DIVING. Washington: Headquarters 

Department of the Army, v. I, 1999, p. 3-2.   
25  Ibid., p. 3-3. 

http://campus.fortunecity.com/yale/757/coracao.htm


 

 

retornos. Existem válvulas entre o átrio e o ventrículo e entre o ventrículo e as 

artérias principais. A válvula mitral permite a passagem do sangue do átrio esquerdo 

para o ventrículo esquerdo e a válvula tricúspide permite a passagem do átrio direito 

para o ventrículo direito26 

O corpo humano tem em média 5 litros de sangue. Em cada gota de sangue, 

existem aproximadamente 300 milhões de glóbulos vermelhos (hemácias). As 

hemácias são pequenos corpúsculos em forma de disco que contêm hemoglobina. A 

hemoglobina é um composto químico complexo que apresenta em sua constituição 

o elemento ferro (Fe) que é facilmente associável e dissociável ao oxigênio. Quando 

a hemoglobina está plena de oxigênio, ela toma a cor vermelho brilhante. Os 

glóbulos brancos (leucócitos), estão envolvidos no combate à presença de células 

estranhas ao organismo e as plaquetas estão envolvidas na coagulação do sangue. 

O plasma é sua porção líquida, possui fibrinogênio, também associado à 

coagulação. Quando o sangue se coagula, a porção líquida que resta desse 

processo é chamada de soro27.  

O processo da circulação sanguínea pode ser melhor explicado considerando 

a gota de sangue. Imagina-se uma gota localizada no alvéolo pulmonar (FIGURA 9). 

Nesta estrutura, ela se livraria do gás carbônico proveniente dos tecidos do corpo e 

seria recarregada de oxigênio. Através da veia pulmonar, essa gota rica de oxigênio 

chegará ao coração pelo átrio esquerdo e no próximo relaxamento cardíaco 

(diástole), passará para o ventrículo esquerdo. Uma vez no ventrículo esquerdo, ela 

será bombeada na próxima sístole (contração do músculo cardíaco), sairá pela 

artéria aorta e seguirá para todos os tecidos do corpo, onde, através dos capilares 

tissulares, cederá o seu oxigênio às células e receberá o gás carbônico proveniente 

das queimas energéticas que se processam nessas células. Esse processo de troca 

de oxigênio por gás carbônico é chamado de difusão. Será conduzida, então, pelas 

veias cavas para o átrio direito e, na primeira diástole ela passará para o ventrículo 

direito. No momento da sístole seguinte, ela será enviada aos pulmões pelas artérias 

pulmonares, recomeçando o ciclo (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES 

ESPECIAIS, 2006, p. 29). 

                                                 
26 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FM 20-11: MILITARY DIVING. Washington: Headquarters 

Department of the Army, v. I, 1999, p. 3-3.   
27   Ibid. 



 

 

FIGURA 9 - Alvéolos pulmonares. 
Fonte: http://img338.imageshack.us/i/15007pulmonesbronquiosbnb1.jpg/sr=1. Acesso em: 20 

ago. 2010. 

 

A pressão arterial varia com o volume de sangue e com a resistência da 

circulação. Tais variações são comandadas pelo Sistema Nervoso Central (SNC), 

que pode aumentar a frequência cardíaca, promover vasoconstrição ou 

vasodilatação. Os receptores do organismo que monitoram a pressão estão na 

carótida e na aorta. A pressão normal sistólica (coração contraindo) do organismo é 

de 120 mmHg e a diastólica (relaxamento) é de 80 mmHg28. 

Algumas alterações fisiológicas ocorrem durante o mergulho. Já no início, 

observa-se uma queda da frequência cardíaca e também da pressão arterial, 

principalmente a sistólica. O abaixamento do diafragma, pela diminuição do volume 

visceral abdominal comprimido, provoca uma rotação no coração, que fica mais 

verticalizado. Isso gera alterações eletrocardiográficas. Também se observa uma 

redução no fluxo sanguíneo na pele. No sangue diminui o número de glóbulos 

vermelhos e seu teor de hemoglobina (menor capacidade de agregar-se ao 

oxigênio). Os glóbulos brancos, todavia, aumentam qualitativamente e 

quantitativamente29. 

 

                                                 
28  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), Nota de aula do Curso de Mergulho 

a Ar e Resgate. 5. ed. Rio de Janeiro, 2006, p. 29. 
29  Ibid. 

http://img338.imageshack.us/i/15007pulmonesbronquiosbnb1.jpg/sr=1


 

 

2.2.2 Aparelho respiratório 

 

O aparelho respiratório conduz o ar do meio exterior para o contato íntimo 

com o sangue, permitindo as trocas gasosas entre este e o meio ambiente. O ar 

penetra no corpo através do nariz, que é revestido de uma mucosa que umedece e 

aquecer o ar. A boca deveria ser um órgão acessório na respiração, mas no 

mergulho ela é, normalmente, o principal meio. Perde-se a vantagem da mucosa 

nasal. No seu caminho, o ar passa pela nasofaringe, orofaringe, epiglote (desvio), 

laringe (cordas vocais), traqueia, brônquios principais direito e esquerdo e pulmões. 

Os brônquios se subdividem em bronquíolos e depois em alvéolos30.  

O sistema respiratório, cujo esquema apresenta-se na FIGURA 10, é 

constituído pelas Vias Aéreas. Essas vias, permitem a passagem do ar para o 

interior dos pulmões que são o principal órgão desse sistema. Possuem aparência 

esponjosa e cor rósea brilhante, neles encontramos os alvéolos, que são sacos 

membranosos envolvidos pela rede capilar pulmonar. São unidades onde se 

processam as trocas gasosas. No momento da troca entre ar e sangue, esses estão 

separados por apenas duas membranas finas. Cada membrana tem uma parede 

composta somente por uma fileira de células; e pela Pleura, membrana que envolve 

os pulmões. É composta por dois folhetos: pleura visceral, que  recobre os pulmões 

e é inseparável desse órgão; e a pleura parietal, que reveste a face interna da 

parede torácica. O espaço existente entre esses folhetos delimita a cavidade pleural, 

que é preenchida apenas pelo líquido pleural. Tal líquido existe para evitar atrito 

entre os folhetos31. 

 
FIGURA 10 - Aparelho respiratório humano. 

Fonte: 
http://www.ibb.unesp.br/nadi/museu2_qualidade/museu2_corpo_humano/museu2_como_funciona/Mu

seu_homem_respiracao/Museu2_homem_respiratoria.htm. Acesso em: 20 ago. 2010. 

                                                 
30  ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FM 20-11: MILITARY DIVING. Washington: Headquarters 

Department of the Army, v. I, 1999, p. 3-5. 
31  Ibid., p. 3-6. 



 

A inspiração (FIGURA 11), é um movimento ativo que se faz pela ação dos 

músculos inspiratórios, dilatando a caixa torácica. O Diafragma participa com 75% 

do esforço inspiratório. O esternocleidomastóideo32, o escaleno33, os abdominais e 

outros músculos participam com os 25% restantes do esforço. O aumento do volume 

da caixa torácica leva ao aumento da pressão negativa intrapleural, diminuindo a 

pressão intrapulmonar. O ar entra nos pulmões devido a esse aumento no volume 

pulmonar (Lei de Boyle). Com o final do estímulo respiratório, o diafragma relaxa-se, 

a cúpola se eleva e os pulmões elasticamente retraem pela diminuição da pressão 

negativa. A expiração é, portanto, um fenômeno passivo, tendo o seu ciclo (conjunto 

inspiração e expiração), de 10 a 20 repetições em um minuto (CENTRO DE 

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, 2006, p. 31). 

 

 

FIGURA 11 - Inspiração e expiração. 
Fonte: http://anacristinabioifes.wordpress.com/category/uncategorized/. Acesso em: 20 ago. 

2010. 
 

A regulação da respiração humana se dá no bulbo. Ele é o responsável por 

comandar todo o processo de ventilação do organismo humano (centro respiratório). 

Trabalha com pressão parcial do dióxido de carbono no sangue e, para isso, possui 

receptores osmóticos que reagem com as variações do hidrogênio iontes nos 

tecidos. Existem, ainda, os centros respiratórios periféricos carotídeos e aórticos. 

São quimiorreceptores sensíveis à baixa da tensão de oxigênio e à hipóxia. O centro 

respiratório também é estimulado pelos Nervos Sensitivos Cutâneos através de 

                                                 
32 Músculo oblíquo do pescoço, que parte do esterno e da clavícula para inserir-se na apófise mastoide do osso 

occipital (LEITE, 2007). 
33 Músculo que se insere nas vértebras cervicais  (LEITE, 2007). 
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sinais de calor, de frio ou de dor34.  

Difusão é a fase da respiração que abrange a passagem dos gases do 

sangue para os alvéolos e vice-versa. A troca ocorre por diferença de pressão 

parcial desses gases, como se vê na tabela a seguir35: 

 
TABELA 1 - Tabela de Pressões Parciais (PP) nas etapas das trocas pulmonares. 
 

Gás Ar inspirado Ar expirado Ar alugolar Sangue 

arterial 

Sangue 

venoso 

Oxigênio 158 116 101 100 40 

Gás carbônico 0,30 28,5 40 40 46 

Vapor d’água 5 47 47 47 47 

Nitrogênio 588 568 572 570 570 

Fonte: CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, 2006, p. 31. 

 

O número de ciclos completos que ocorrem em um minuto é a Taxa 

respiratória. Um adulto normal em repouso, normalmente possui uma taxa 

respiratória de 12 a 16 respirações por minuto (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 

1999, p. 3-8).  

A Capacidade pulmonar  total (CT) é o maior volume de ar que pode ser 

contido nos pulmões após uma inspiração máxima, normalmente é de CT = 5 a 6 

litros. A Capacidade pulmonar vital (CV) é o maior volume de ar que pode ser 

expelido dos pulmões após uma inspiração máxima, é da ordem de CV = 4 a 5 litros. 

O Volume residual (VR) é o volume de ar que fica retido nos pulmões após uma 

expiração máxima. No homem normal, esse Volume Residual é cerca de 1 a 1,5 

litros. O volume corrente (VC) é o volume de ar que se movimenta no ciclo 

respiratório normal, cerca de VC = 0,5 a 0,6 litro. Volume respiratório por minuto 

(VRM), é o volume de ar que se movimenta nos pulmões em um minuto36. 

A Tabela 2, a seguir, ilustra o Volume respiratório por minuto em diferentes 

situações de esforço: 

 
 
 
 
 
 

                                                 
34  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), Nota de aula do Curso de Mergulho 

a Ar e Resgate. 5. ed. Rio de Janeiro, 2006, p. 31. 
35  Ibid. 
36  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), op. cit., nota 35, p. 32. 



 

TABELA 2 - Volume respiratório por minuto (VRM), em diferentes situações de esforço. 
 

Atividade VRM (em l por min) 
(VRM=VC x Frequência) 

Nível de esforço 

Em repouso 10 Leve 

Sentado 12 Leve 

Realizando trabalhos 20 a 32 Moderado 

Nadando a 0,8 nós 38 Moderado 

Nadando a 1 nó37 45 Alto 

Nadando a 1,2 nós 60 Muito alto 

Fonte:  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, 2006, p. 32. 

A respiração durante o mergulho é afetada por diversos fatores. Sendo assim, 

mesmo em situações de descanso, a respiração sob a água envolve muito mais 

esforço. O aumento da pressão causa uma compressão do tórax, além de uma 

redução de cerca de 20% da capacidade vital, além de um aumento do esforço feito 

pelos músculos abdominais e intercostais internos (WERNECK, 2009).  

Durante o mergulho, algumas alterações respiratórias ocorrem no ser 

humano. Após a imersão, pode-se verificar um aumento do espaço morto pelo 

acréscimo de peças do equipamento, por exemplo a máscara facial.  O termo 

espaço morto refere-se às partes do aparelho respiratório que não possuem 

alvéolos. Onde ocorre pouca ou nenhuma troca gasosa entre o sangue e o ar. 

 
Muito do ar que é respirado a cada respiração, nunca atinge os alvéolos, pois 
apenas preenchem as passagens, como: nariz, faringe, traqueia e brônquios. 
Sendo que, em seguida, esse ar é expirado sem nunca ter entrado nos 
alvéolos. Do ponto de vista da oxigenação do sangue, esse ar é 
completamente inútil, pois as vias aéreas formam um espaço morto. Fica 
óbvio então que, nenhuma expiração troca todo o velho ar alveolar por um 
novo, pois, apenas, um sétimo de ar é trocado. São necessárias, em média, 
16 expirações para ventilar totalmente os alvéolos (WERNECK, 2009).  

 

Outra alteração verificada, é a distensão dos alvéolos pulmonares e 

bronquíolos. É causada pelo aumento da pressão pulmonar e da pressão ambiente, 

o que ocasiona uma redução na complacência pulmonar. Consequentemente, 

ocorre o aumento da resistência respiratória, que conduzirá ao aumento do trabalho 

respiratório (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAS, 2006, p. 32). 

Também ocorre a redução da ventilação alveolar, fenômeno que acontece 

devido ao aumento do espaço morto e por uma redução do volume/minuto, face a 

uma redução da frequência respiratória e do volume corrente pulmonar. 

                                                 
37 É uma unidade de medida de velocidade equivalente a uma milha náutica por hora, ou seja 1.852 metros por 

hora. Isso equivale, aproximadamente, a 0,514 metros por segundo.  



 

 

Intrinsecamente relacionado com isso, está a elevação do teor de gás carbônico 

(CO2 ), que ocorre pela dificuldade no transporte de gás carbônico pelas hemácias 

impregnadas de oxigênio, com a sua pressão parcial aumentada38. 

 

2.2.3 Ouvido 

 

Composto por pavilhão auricular, conduto auditivo externo, tímpano, ouvido 

médio, canais semicirculares e trompa de Eustáquio (FIGURA 12). 

O pavilhão auricular é responsável por coletar o som e canalizá-lo ao conduto 

auditivo. Esse, por sua vez, possui glândulas produtoras de cera que visa a proteção 

contra poeira e demais agentes externos. O tímpano é uma membrana que separa o 

conduto auditivo externo do ouvido médio. Transmite vibrações sonoras recebidas 

para uma série de pequenos ossos: martelo, bigorna e estribo. Destes, o estímulo 

segue para a janela oval, até chegar à cóclea. O ouvido médio é uma cavidade que 

contém ar e que se comunica com o meio externo através da Trompa de Eustáquio. 

Os canais semicirculares ficam localizados no ouvido interno, possuem no interior 

um líquido orgânico chamado de endolinfa. Os três canais semicirculares são 

dispostos perpendicularmente entre si, comunicando ao Sistema Nervoso Central 

(SNC) a correta identificação da posição do corpo no espaço. Isso é feito mediante 

interpretação do deslocamento da endolinfa nos canais. Uma espécie de Global 

Positioning System39 (GPS) humano. O SNC identifica a direção de origem de um 

som pela percepção da pequena fração de tempo que este som chega ao ouvido. 

Na água isso não ocorre40. 

 

                                                 
38  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), Nota de aula do Curso de Mergulho 

a Ar e Resgate. 5. ed. Rio de Janeiro, 2006, p. 32. 
39  Sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, a qualquer 

momento, e em qualquer lugar na Terra, desde que o receptor se encontre no campo de visão de quatro satélites 

GPS (Geo-posicionamento por satélite).  
40  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), op. cit., nota 38, p. 33. 



 

 

FIGURA 12 - Esquema do ouvido humano. 
Fonte: http://km-stressnet.blogspot.com/2008/06/o-ouvido-e-audio-funes-e-doenas.html. 

Acesso em: 20 ago. 2010. 

 

2.2.4 Seios da face 

 

São cavidades aéreas localizadas no crânio (FIGURA 13) e forradas por uma 

membrana mucosa que se comunica com a rinofaringe através de passagens 

estreitas chamadas “óstios sinusais”. No crânio humano, existem 04 (quatro) pares 

de seios da face: seios frontais, seios maxilares, seios etmoidais e seios esfenoidais 

(CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, 2006, p. 33). 

 
 

FIGURA 13 - Seios nasais. 
Fonte: http://ec-fisioespecializada.blogspot.com/2011/01/abordagem-da-osteopatia-na-

sinusite.html. Acesso em: 24 ago. 2010. 
 
 



 

 

2.2.5 Sistema Nervoso Central (SNC) 

 

É composto pelo encéfalo e pela medula nervosa. Ambos são cobertos por 

uma membrana chamada meninge. O encéfalo pode ser dividido em cérebro, 

cerebelo e bulbo. O cérebro é dividido em dois hemisférios e controla todas as 

funções superiores (pensamento lógico, fala e movimentos voluntários). O cerebelo 

fica abaixo do cérebro e é similar ao cérebro em formato, porém é menor. Controla, 

inconscientemente, o tônus muscular e o equilíbrio, dentre outros. O bulbo fica na 

porção inferior do cerebelo. A medula nervosa fica dentro da coluna vertebral, 

passando no interior das vértebras, sendo responsável pela transmissão de 

impulsos nervosos, motores e sensitivos41. 

 

2.2.6 Regulação da temperatura 

 

O corpo humano trabalha sempre dentro de uma faixa estreita de 

temperatura, algo em torno dos 37º C. Existem mecanismos orgânicos voltados para 

esse controle. Os processos metabólicos do corpo produzem calor. Se não 

houvesse o controle da temperatura corporal, essa iria para 41ºC. Isso alteraria de 

modo irreversível as células do organismo. Deve-se perder calor da mesma forma 

que ele é produzido ou recebido. O calor pode ser dissipado nos pulmões, no suor e 

através da vasodilatação ocorrida nos vasos sanguíneos próximos à pele. No 

mergulho, o problema é o contrário. Como é mais normal o mergulho em águas frias, 

irá ocorrer a vasoconstrição na pele para aquecer o corpo42. 

 

2.2.7 Outras alterações fisiológicas 

  

Conforme o Centro de Instrução de Operações Especiais (2006, p. 34),  

também ocorre a inibição da produção do hormônio antidiurético “ADH43”, que age 

nos rins. Assim, o mergulhador terá mais “vontade” de urinar dentro da água. Isso 

leva a um discreto quadro de desidratação. Os sintomas mais percebidos podem 

                                                 
41  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), Nota de aula do Curso de Mergulho 

a Ar e Resgate. 5. ed. Rio de Janeiro, 2006, p. 34. 
42  Ibid. 
43  É um hormônio humano secretado em casos de desidratação; fazendo com que os rins  conservem a água, 

concentrando e reduzindo o volume da urina. Também é chamado de vasopressina, pois aumenta a pressão 

sanguínea ao induzir uma vasoconstrição moderada sobre as arteríolas do corpo. 



 

advir da perda de sódio e de potássio em demasia através da urina.  

 

2.3 ACIDENTES DO MERGULHO CAUSADOS PELA VARIAÇÃO DE PRESSÃO 

  

O primeiro registro de uma doença reconhecida como decorrente do mergulho 

foi feito por Aristóteles no ano 300 a.C. Ele descreveu a ruptura da membrana 

timpânica em mergulhadores, hoje conhecida como barotrauma do ouvido médio, a 

mais comum das patologias do mergulho44.  

Mas as doenças e lesões que certamente mataram e incapacitaram e até hoje 

ainda matam e incapacitam milhares de homens, mulheres e até crianças não foram 

estudadas e identificadas até 1670. Neste ano, Boyle fez a primeira descrição do 

fenômeno descompressivo, demonstrando a formação de uma bolha de ar no humor 

aquoso do olho de uma cobra, em uma câmara de vácuo45.  

Ainda assim, quase dois séculos se passaram até que em 1841, Triger, um 

engenheiro de mineração francês, fizesse a primeira descrição dos sintomas da 

doença descompressiva, em operários de uma mina de carvão pressurizada com ar 

comprimido para evitar inundação46.  

Em 1854 Pol e Watelle, observaram que a recompressão aliviava ou mesmo 

abolia os mesmos sintomas. Porém, foi somente em 1878, que o fisiologista francês 

Paul Bert publicou a primeira obra clássica da especialidade: La Pression 

Barometric, na qual demonstrou que os sintomas da doença descompressiva 

decorrem da formação de bolhas de nitrogênio nos tecidos e que o oxigênio, quando 

respirado sob pressões atmosféricas elevadas é tóxico para o SNC, provocando 

convulsões47.  

A Medicina Hiperbárica tem uma dívida eterna com a engenharia de 

mineração, pois, além de Triger, outro engenheiro enxergou mais longe que os 

médicos da época, que afirmavam que se "o mal era causado pela pressão, então 

não tinha sentido aplicar mais pressão como tratamento" e prescreviam compressas 

e ingestão de conhaque para os operários acometidos48. 

Foi o engenheiro inglês E. W. Moir que em 1889, supervisionando a 
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construção de túneis ferroviários sob o rio Hudson, em Nova York, decidiu instalar 

uma câmara hiperbárica e de forma empírica recomprimir e descomprimir 

gradualmente todo operário que apresentasse sintomas de doença descompressiva. 

Com esta atitude, Moir reduziu a mortalidade no local de 25% para 1,6% (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 1999, P. 1-6). 

 

2.3.1 Paralisia Facial 

  

Em alguns indivíduos, o nervo facial, ao atravessar o osso temporal, sofrerá, 

devido sua localização, influências do ouvido médio. Se o mergulhador possuir 

essas características, apresentará dificuldades em equalizar49 na subida. Isso 

comprometerá a vascularização do nervo facial, pelo aumento da pressão dentro do 

ouvido médio, o que resultará em paralisia facial (CENTRO DE INSTRUÇÃO DE 

OPERAÇÕES ESPECIAIS, 2006, p. 41). 

 

2.3.2 Síndrome da Hiperdistensão Pulmonar (SHP) 

 

Decorre  do escape de ar dos alvéolos por ruptura dos mesmos. Acontece 

quando o mergulhador, respirando ar ou qualquer mistura gasosa sob pressão, sobe 

sem exalar ou exala inadequadamente, mesmo que, por um pequeno período ou a 

pouca distância da superfície, de maneira propositada ou acidentalmente. O ar 

contido nos alvéolos, obedecendo a Lei de Boyle50, vai se expandindo à medida que 

a pressão diminui, rompendo os alvéolos. As bolhas de ar provenientes da ruptura 

poderão criar quatro condições distintas: embolia aérea, que é a entrada de bolhas 

de ar na circulação arterial, o que pode acometer o cérebro (situação gravíssima); 

pneumotórax, que é a entrada de ar no espaço existente entre o pulmão e a caixa 

torácica, impedindo o correto funcionamento do pulmão e gerando uma preocupante 

insuficiência respiratória; pneumomediastino que é a chegada de ar no entorno do 

coração, causando problemas circulatórios e respiratórios; enfisema subcutâneo que 

é a condição mais incomum isoladamente. A Síndrome da Hiperdistensão 

Pulmonar é o acidente mais grave do mergulho (GANME, 2002, grifo nosso). 

 

                                                 
49  Igualar a pressão do ouvido médio com a pressão do ouvido externo. 
50  Se a temperatura permanecer constante, o volume de um gás variará inversamente com a pressão absoluta. 



 

2.3.3 Barotraumas 

 

Os barotraumas ocorrem em função da Lei de Boyle, que determina a 

variação volumétrica do gás contido nos órgãos ocos do organismo em função da 

variação de pressão que o mergulhador se submete durante a atividade de 

mergulho. Para que ocorra um barotrauma faz-se necessário a ocorrência 

simultânea de quatro circunstâncias: variação de pressão; órgão oco contendo ar; 

paredes rígidas do órgão contendo ar; e inexistência de comunicação do órgão que 

contém ar com o exterior. Os tipos de barotraumas são: de ouvido externo, de 

ouvido médio, de ouvido interno, sinusal, dental, facial (ou de máscara), pulmonar, 

cutâneo e total51. 

  

2.3.4 Doença Descompressiva (DD) 

 

É uma doença comum entre os mergulhadores, embora apresente baixo 

índice de mortalidade, porém o índice de morbidade52 é bastante elevado. A causa 

primária é a formação de bolhas dentro dos tecidos e dos vasos sanguíneos53.  

Segundo o Manual Military Diving (EUA, 1999), a doença descompressiva 

resulta da formação de bolhas no sangue ou nos tecidos, e é causada pela 

eliminação inadequada de gás dissolvido, após um mergulho ou outra forma de 

exposição hiperbárica. Qualquer forma de doença descompressiva deve ser 

tratada com recompressão [grifo nosso]. 

Os sintomas podem aparecer antes do mergulhador chegar à superfície e até 

24 horas após o mergulho. Costumeiramente, é dividida em DD leve ou Tipo I, 

localizada geralmente, em membros superiores e inferiores, ombro ou quadril; e DD 

grave ou Tipo II, cuja manifestação atinge o cérebro (neurológica alta) ou a medula 

espinhal (neurológica baixa). Ambas, são tratadas com recompressão hiperbárica 

sob a supervisão de um Médico Hiperbárico54. 
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53  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), op. cit., nota 51, p. 44. 
54  Ibid., p. 45-46. 



 

 

Se um mergulhador tiver permanecido sob a água por tempo suficiente para 
que grandes quantidades de nitrogênio tenham se dissolvido em seu corpo 
e então voltar subitamente à superfície do mar, uma quantidade significativa 
de bolhas de nitrogênio poderá formar-se em seus líquidos corporais, seja 
intra- ou extracelularmente, causando em praticamente todas as áreas do 
corpo danos mais ou menos graves, dependendo do número e do tamanho 
das bolhas formadas; nisso consiste a “doença descompressiva”  (GUYTON 
e HALL, 1997). 

 

Se um mergulhador volta à superfície lentamente, o nitrogênio dissolvido é 

eliminado pelos pulmões com rapidez suficiente para evitar a doença 

descompressiva. Conforme Guyton e Hall (1997), “cerca de dois terços do nitrogênio 

total são liberados em 1 h e cerca de 90% em 6 h”. 

  

2.3.5 Vertigens alternobáricas 

 

Ocorre em mergulhadores que apresentam dificuldade em equalizar o ouvido 

médio devido obstrução na Tuba auditiva (Trompa de Eustáquio) por secreção, na 

maioria das vezes, associada a resfriados55. 

 

2.3.6 Narcose por Nitrogênio  

 

Esse gás inerte que integra a composição do ar atmosférico, quando inalado 

sob pressão, produz um efeito narcótico anestésico, traduzido por um conjunto de 

sinais e sintomas que assemelham-se ao estado da embriaguez alcoólica. Este 

fenômeno está intrinsecamente relacionado à Lei de Dalton. O Nitrogênio é bastante 

solúvel em gorduras, e, sob pressão, dissolve-se na membrana citoplasmática dos 

neurônios, que é muito gordurosa. Dessa forma, provoca o aumento de sua 

espessura e passa a interferir na transmissão dos impulsos nervosos. Este efeito 

parece relacionar-se com o alto peso molecular do nitrogênio, que é de 28 (vinte e 

oito); não sendo observado quando se respira sob pressão uma mistura gasosa com 

o hélio, cujo peso molecular é igual a 7 (sete). Geralmente é mais absorvível no 

intervalo compreendido entre 30 e 50 metros de profundidade, dependendo da 

susceptibilidade do indivíduo56. 

  

                                                 
55  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), Nota de aula do Curso de Mergulho 

a Ar e Resgate. 5. ed. Rio de Janeiro, 2006, p. 41. 
56  Ibid., p. 47. 



 

Em mergulhos muito profundos, especialmente durante mergulhos de 
saturação, o nitrogênio da mistura gasosa é usualmente substituído por 
hélio, por três razões: (1) este gás tem apenas um quinto, 
aproximadamente, do efeito narcótico do nitrogênio; (2) o volume de hélio 
que se dissolve nos tecidos do corpo é cerca da metade, apenas, do volume 
de nitrogênio, e o volume de hélio que se dissolve difunde-se de volta dos 
tecidos com rapidez várias vezes maior que a do nitrogênio, assim 
reduzindo o problema da doença descompressiva; (3) a baixa densidade do 
hélio (um sétimo da densidade do nitrogênio) mantém a resistência das vias 
aéreas num valor mínimo, o que é extremamente importante, pois o 
nitrogênio, quando intensamente comprimido, é tão denso que a resistência 
de vias aéreas pode alcançar valores muito altos, às vezes tornando 
insuportável o trabalho ventilatório (GUYTON e HALL, 1997). 

 

2.3.7 Intoxicação por O2, CO2 e outros gases  

 

Segundo o Centro de Instrução de Operações Especiais (2006, p. 48), o 

oxigênio (O2) é um gás indispensável para a vida. No entanto, é um gás muito 

instável e suas moléculas frequentemente estão se quebrando e originando os 

radicais livres, que são bastante nocivos às células. Em situações normais, as 

enzimas neutralizariam esses radicais, mas uma pressão elevada de oxigênio gerará 

uma quantidade demasiada de radicais livres, bem acima da capacidade do 

organismo neutralizá-las, ocorrendo uma intoxicação que afetará o SNC e o 

aparelho respiratório. 

 

[...] em mergulhos muito profundos, é importante reduzir a concentração de 
oxigênio na mistura gasosa, pois, de outro modo, ocorrerá intoxicação pelo 
oxigênio. Por exemplo, a uma profundidade de 213 m (22 atm de pressão), 
uma mistura contendo 1% de oxigênio fornece todo o oxigênio de que o 
mergulhador precisa, ao passo que uma mistura com 21% de oxigênio 
(percentagem que existe no ar) fornece oxigênio aos pulmões a uma 
pressão de mais de 4 atm, o que pode causar convulsões num prazo de 
apenas 30 min (GUYTON e HALL, 1997). 

 

Já a intoxicação pelo gás carbônico (CO2), também conhecida por 

hipercapnia, ocorre quando o mergulhador encontra dificuldade de exalar o gás 

inspirado devido a resistência oferecida pelo equipamento ou pelo tipo de trabalho 

que realiza (os que demandam maior esforço). Este acidente é mais comumente 

encontrado em mergulhadores que empregam o equipamento autônomo de circuito 

fechado (mergulhadores de combate), pois este equipamento, visando não emitir 

bolhas para a superfície, recircula o ar expirado pelo mergulhador dentro de um 

sistema fechado. Esse sistema possui um filtro onde é empregado o Hidróxido de 

Cálcio (cal sodada). Este composto químico tem a finalidade de reter o gás 



 

 

carbônico proveniente da expiração do mergulhador. Porém, quando sua 

capacidade de absorção esgota-se, ele permite a reinalação pelo mergulhador dos 

produtos de sua expiração, causando a hipercapnia. Também ocorre, em menor 

escala, com mergulhadores inexperientes que utilizam o equipamento autônomo de 

circuito aberto, esses, visando aumentar o tempo de mergulho economizando o ar 

do cilindro, passam a realizar uma hipoventilação voluntária, aprisionando o ar por 

mais tempo no interior dos pulmões de tal modo que acabam por aumentar a 

concentração de gás carbônico em seu organismo. No mergulho dependente, o gás 

carbônico pode aprisionar-se no interior do traje seco ou no capacete do 

mergulhador. Não havendo uma eficiente ventilação ele poderá intoxicar-se57.  

A intoxicação por outros gases é observada mais particularmente com o 

monóxido de carbono (CO) e com o gás sulfídrico (H2S). O primeiro é o produto da 

queima de combustível por motores de combustão interna. Portanto, faz-se 

necessário o cuidado ao empregar compressores de ar para reabastecer os cilindros 

do equipamento, o aspirador de ar do compressor deverá ficar distante do seu 

escapamento. O gás sulfídrico, originário da decomposição de matéria orgânica é 

comumente encontrado nas partes submersas de navios decorrente da 

decomposição de seres vivos que vivem aderidos à essas superfícies58. 

 

2.3.8  Apagamento 

 

É o acidente que conduz ao maior número de mortes nas atividades de 

mergulho. Normalmente ocorre com os mergulhadores apneístas que buscam 

alcançar grandes profundidades somente valendo-se do seu reservatório de ar 

natural, o pulmão. 

Normalmente, existe uma correspondência inversa entre gás carbônico (CO2) 

e oxigênio (O2) sanguíneo, de maneira que, a uma PPCO2 alta corresponde uma 

PPO2 baixa e vice-versa. Geralmente isso acontece de duas maneiras distintas.  Na 

primeira delas, o mergulhador executa manobras de hiperventilação convicto de que 

está aumentando a oxigenação sanguínea. Na verdade, a série de rápidas e curtas 

inspirações e expirações conduzirá a uma significativa baixa da  PPCO2 sanguínea, 
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sem o equivalente aumento da PPO2  no sangue59.  

O segundo mecanismo de apagamento ocorre, normalmente, com indivíduos 

que possuem larga experiência em mergulho livre. Geralmente, são praticantes de 

caça submarina. Esses, na tentativa de prolongar a permanência debaixo d’água, 

atrasam ao máximo, o momento de interromper o mergulho e retornar à superfície. 

Perante esta situação, o consumo de O2 abaixo do nível necessário para manter a 

consciência, determinará o apagamento60. 

Segundo Dequecker (2006), o mergulhador hiperventila, aumentando 

consideravelmente a PPCO2  antes de iniciar o mergulho (isso ocorre também na 

apneia estática e na dinâmica, mas é mais perigosa no mergulho profundo). Quando 

a descida é iniciada, o pulmão começa a ser comprimido (Lei de Boyle), o O2  

alveolar penetra continuamente na corrente sanguínea para ser levado aos músculos 

ativos. Por causa da hiperventilação, a PPCO2  arterial continua baixa e o 

mergulhador ainda não tem necessidade de respirar. Enquanto o mergulhador 

continua descendo, a pressão externa exercida pela água vai comprimindo o tórax, 

desta forma, a pressão mantém uma PPO2  relativamente alta dentro dos alvéolos, 

apesar da reduzida quantidade de oxigênio, porque penetra continuamente na 

corrente sanguínea. Essa pressão externa que comprime o tórax, mantém a PPO2  

adequada para saturar a hemoglobina enquanto o mergulhador continua descendo. 

No retorno à superfície, ocorre uma inversão brusca nas duas pressões, 

aumentando a PPCO2  e diminuindo a PPO2  (Lei de Boyle, quanto menor a pressão 

maior o volume), o volume pulmonar se expande e a PPO2  cai violentamente, não 

permitindo a saturação da hemoglobina que faz com que o O2  volte para dentro dos 

alvéolos, como a PPCO2  aumentou da mesma forma que a PPO2  abaixou, o 

mergulhador apaga antes de chegar à superfície. 

 

2.4 ACIDENTES DE MERGULHO OCORRIDOS NAS AMÉRICAS 

 

Existe uma entidade civil, sem fins lucrativos, reconhecida internacionalmente, 

que se dedica à segurança e à saúde de mergulhadores recreativos. Essa 

Organização, conhecida pela sigla DAN (Divers Alert Network), em suas publicações 
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anuais, apresenta gráficos demonstrativos de acidentes ocorridos com 

mergulhadores. Observa-se, a seguir, no GRÁFICO 1, um quantitativo de acidentes 

ocorridos no continente americano, entre os anos de 1987 e 2002: 

 

GRÁFICO 1 – Acidentes de mergulho no continente americano. 
Fonte: Diver Alert Network Annual Review Apud FERREIRA (2006). 

 

Segundo FERREIRA (2006, p. 2), as principais causas do quantitativo de 

acidentes nessa atividade no Brasil, deve-se ao fato do país ainda empregar 

trabalho humano além de 200 (duzentos) metros de profundidade e existir um 

controle pouco eficiente do mergulho profissional e um total descontrole, em termos 

de saúde, do mergulho recreativo.  

Observa-se, a seguir, no GRÁFICO 2, um quantitativo de acidentes de 

mergulho relacionados à idade de mergulhadores do sexo masculino e feminino: 

 

GRÁFICO 2 – Acidentes de mergulho relacionados com a idade dos mergulhadores. 
Fonte: Diver Alert Network Annual Review Apud FERREIRA (2006). 



 

Constata-se, ao observar o GRÁFICO 2, que a idade próxima aos 30 (trinta) 

anos é a faixa etária que representa o maior quantitativo de acidentes de mergulho, 

para ambos os sexos. Relacionando esse dado com a realidade dos mergulhadores 

militares, provavelmente, seja essa faixa etária a que engloba a maioria dos 

mergulhadores ativos da Bda Op Esp. Isso deve-se ao fato, dessa idade representar 

a conclusão, por parte dos Oficiais e Sargentos, de toda a sua formação.  

Conforme FERREIRA (2006, p. 2), a faixa dos 30 (trinta) anos de idade 

representa, no meio médico, o possível surgimento de patologias sub-clínicas que 

podem ser desencadeadas pelo maior esforço cardio-circulatório e respiratório 

gerado a partir do mergulho, uma vez que, 1 (uma) hora de mergulho com gás 

comprimido queima cerca de 900 (novecentas) calorias.  

No QUADRO 1, a seguir, observa-se a porcentagem dos principais problemas 

de saúde relacionados com os acidentes ocorridos: 

 

Problemas de saúde Frequência % 

Respiratórios  78 18,6 

Musculoesqueléticos 53 12,7 

Fumantes 39 9,3 

Disbarismo prévio 38 8,7 

Cirurgia prévia 27 6,4 

Asma 27 6,4 

Hipertensão arterial 26 6,2 

Otorrinolaringológicas 21 5,0 

Outros 19 4,5 

Psiquiátricos 12 2,9 

Gastrointestinal 9 2,2 

Sistema nervoso central 5 1,2 

Infecções 5 1,2 

Diabetes 4 1,0 

Cardiopatias 4 1,0 

QUADRO 1 – Problemas de saúde relacionados com os acidentes de mergulho. 
Fonte: Diver Alert Network Annual Review Apud FERREIRA (2006). 

 

No GRÁFICO 3, a seguir, observa-se o quantitativo de acidentes de mergulho 

relacionados com o grau de especialização dos mergulhadores de ambos os sexos:  



 

 

 

GRÁFICO 3 – Acidentes de mergulho relacionados com o grau de especialização. 
Fonte: Diver Alert Network Annual Review Apud FERREIRA (2006). 

 

Constata-se, ao observar o GRÁFICO 3, que o nível básico de 

especialização, por ser a qualificação inicial da atividade de mergulho, apresenta 

maior ocorrência de acidentes entre os demais níveis de instrução. Isso deve-se ao 

fato, do mergulhador básico não possuir experiência e nem vivência na atividade, 

que o permitissem executá-la de maneira totalmente segura. Cresce de importância, 

dessa forma, uma maior atenção aos primeiros anos de desempenho da atividade 

por mergulhadores recém formados. 

No GRÁFICO 4, a seguir, observa-se a ocorrência de acidentes de acordo 

com a mistura respiratória empregada: 

 

GRÁFICO 4 – Acidentes de mergulho relacionados com a mistura respiratória empregada. 
Fonte: Diver Alert Network Annual Review Apud FERREIRA (2006). 



 

 

Constata-se, no GRÁFICO 4, que a utilização de equipamentos de mergulho 

que empregam o ar comprimido como mistura respiratória principal, aparece como o 

maior responsável pelos acidentes no mergulho quando analisa-se o tipo de mistura 

empregada. Provavelmente, isso ocorra devido o fato do ar comprimido estar 

relacionado aos iniciantes, pois é o primeiro contato com a atividade de mergulho e 

onde ocorre uma maior procura. Com o passar do tempo, adquirindo experiência, 

mergulhadores profissionais lançam-se na utilização de misturas respiratórias 

artificiais, o que potencializa a ocorrência de acidentes também para esses casos. 

No GRÁFICO 5, a seguir, observa-se os principais problemas referidos 

durante o mergulho: 

 

GRÁFICO 5 – Problemas referidos durante o mergulho. 
Fonte: Diver Alert Network Annual Review Apud FERREIRA (2006). 

 

Constata-se, no GRÁFICO 5, que a subida rápida é o problema mais referido 

durante o mergulho. Geralmente, a ocorrência dessa situação relaciona-se com a 

ansiedade e o medo do novo ambiente e da imersão. Segundo FERREIRA (2006, p. 

8), “outro fator importante é o despreparo físico e o sedentarismo do mergulhador 

ocasional, pois se levando em conta o impacto cardio-respiratório e o consumo 

energético da atividade, acidentes potencializam-se com o cansaço e a exaustão 

precoces, advindo por vezes o afogamento”. 

No GRÁFICO 6, a seguir, observar-se-á o tempo decorrido a partir do término 

da atividade de mergulho, até o aparecimento dos sintomas relacionados à 

acidentes: 



 

 

 

GRÁFICO 6 – Tempo decorrido até o aparecimento dos sintomas. 
Fonte: Diver Alert Network Annual Review Apud FERREIRA (2006). 

 
Observa-se, no GRÁFICO 6, que a maior parte dos distúrbios decorrentes da 

imersão aparecem nas primeiras horas após o término da mesma. Deve-se lembrar, 

que as maiores variações de pressão encontram-se nas menores profundidades, 

principalmente as inferiores à 15 (quinze) metros. Segundo FERREIRA (2006, p. 9), 

“outro dado importante a lembrar é que se um distúrbio orgânico surge após 

atividade de mergulho com gás comprimido, a princípio está a ela relacionada, deve 

ser diagnosticado inicialmente como doença do mergulho e assim tratada”. 

Observa-se no GRÁFICO 7, a seguir, os principais problemas relacionados 

com os equipamentos de mergulho, que conduziram à fatalidades: 

 

GRÁFICO 7 – Fatalidades relacionadas ao equipamento. 
Fonte: Diver Alert Network Annual Review Apud FERREIRA (2006). 



 

Segundo FERREIRA (2006, p. 16),  “distúrbios de flutuabilidade, subida 

súbita, ascenção descontrolada no mergulho, às vezes ligadas à falta ou má 

utilização do colete estabilizador ou a ansiedade e distúrbios fóbicos, podem gerar a 

mais séria entidade patológica, a síndrome de hiperdistenção pulmonar com a 

possibilidade de embolias gasosas traumáticas, de péssimo prognóstico e alta 

letalidade”. 

Observa-se, no GRÁFICO 8, a seguir, o quantitativo de “causa mortis”  na 

atividade de mergulho nas Américas, nos anos de 1998 a 2002: 

 

GRÁFICO 8 – Causa mortis no mergulho. 
Fonte: Diver Alert Network Annual Review Apud FERREIRA (2006). 

 
Constata-se, no GRÁFICO 8, que a maior causa de morte na atividade de 

mergulho no continente americano, entre os anos de 1998 e 2002, foi o afogamento. 

Segundo FERREIRA (2006, p. 17), “não é incomum, seja por despreparo físico, 

psicológico ou técnico e mais raramente por culpa do equipamento, risco de 

afogamento na atividade, até mesmo devido à mesma ser exercida por imersão em 

fluído”.  

 

2.4.1 Busca e Resgate no Brasil 

 

Nessa ocasião, aproveita-se para explorar um acidente ocorrido no ano de 

2006 com uma Aeronave (Anv) Pantera, do 2o BAvEx, no município de Jacareí-SP, 

que proporcionou algumas lições aprendidas. Segundo STURTZ61 (2011): 
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A Anv caiu em uma represa (FIGURA 14). No fundo havia uma cidade com 

casas, árvores e postes, portanto, a procura não poderia ser feita por rocega62 

(arrastando rede no fundo). Então teve-se que mandar um mergulhador ao fundo. 

Constatou-se, que a Anv não estava tão no fundo que não pudesse ser acessada 

por mergulho a ar. Mas não estava tão rasa que permitisse um mergulho sem 

descompressão. A partir daí, surgiram duas soluções: 

1) Colocar um cabo guia para orientar a subida do mergulhador, com 

marcações de profundidade. Planejar um esquema de descompressão e enviar para 

o mergulhador, a quantidade de cilindros de ar comprimido necessários para que o 

mesmo cumprisse o esquema, economizando ar do seu próprio cilindro; e 

2) Empregar o mergulho TRIMIX, que possibilita maior tempo de fundo para 

maiores profundidades, tendo em vista que emprega MRA de Hélio, Nitrogênio e 

Oxigênio, reduzindo, drasticamente, sintomas de DD ou Narcose. 

Com relação à primeira solução, foi deixada de lado, pois um esquema de 

descompressão improvisado, como o sugerido, teria tudo para dar errado, devido o 

tempo, profundidade, altitude e, principalmente, pelo fato da câmara hiperbárica 

mais próxima, encontrar-se muito além das distâncias e do tempo previsto nas 

Normas. 

Decidiu-se pela segunda solução, mas naquela ocasião, não existia 

mergulhador da Marinha apto a empregar essa técnica de mergulho empregando 

TRIMIX. Convocaram um civil para localizar a Anv empregando essa técnica 

(FIGURA 15). 

Após essa ocasião, relativamente recente, a Marinha do Brasil tomou as 

seguintes medidas:  

1) Criou o Curso de Mergulho com TRIMIX, pois percebeu que essa técnica 

poderia fornecer respostas para uma vasta gama de problemas; e 

2) Adquiriu uma câmara hiperbárica portátil móvel (FIGURA 16), pois verificou 

que uma estrutura dessas possibilitaria um grande incremento na segurança do 

pessoal. 
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FIGURA 14 – Reflutuação da Aeronave Pantera 
FONTE: STURTZ, 2011. 

 
 

 

FIGURA 15 – Resgate da Aeronave Pantera 
FONTE: STURTZ, 2011. 

 

 

FIGURA 16 – Câmara Hiperbárica portátil adquirida pela Marinha do Brasil 
FONTE: http://www.yachtdiver.com/browniemarinegroup_chambers-portable.shtml. Acesso 

em: 16 ago. 2011. 
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2.5 TÉCNICAS DE MERGULHO EMPREGADAS PELA Bda Op Esp 

 

Segundo a Marinha do Brasil (2010, p. 1-1), a Atividade Especial de Mergulho 

atende tanto à função operativa, executando tarefas específicas de operações 

especiais quanto à logística, executando tarefas de socorro e salvamento, 

desobstrução de canais, desativação de artefatos explosivos, levantamento, corte, 

solda, reflutuação, busca, fotografia e filmagem submarina, operação de câmaras 

hiperbáricas, reparos e inspeções em obras vivas. 

O termo “mergulhador” é utilizado para designar Oficiais e Praças qualificados 

para exercerem a Atividade Especial de Mergulho (MARINHA DO BRASIL, 2010, p. 

1-1). 

Atualmente, a Bda Op Esp emprega as seguintes técnicas de mergulho: 

mergulho livre, mergulho autônomo circuito aberto a ar comprimido, mergulho 

autônomo circuito fechado com oxigênio a 100% e mergulho dependente. 

O mergulho livre, por se tratar do mergulho que necessita de menor 

quantidade de equipamentos, e por constituir-se na gênese da atividade, reveste-se 

de importância pelo seu valor histórico. Principalmente, por ser um conhecimento 

necessário a qualquer mergulhador. Inicialmente, é visto somente durante a 

formação dos mergulhadores, porém, não se pode renegar à segundo plano a sua 

utilização. Em casos de extrema necessidade e urgência, face aos óbices da missão 

militar, poderá ser a forma de intervenção mais rápida com a qual o mergulhador 

poderá contar.  

O mergulho autônomo circuito aberto a ar comprimido, é um dos estágios pelo 

qual o mergulhador da Bda Op Esp deve passar. É pré-requisito para a matrícula no 

Curso de Mergulho à Oxigênio. 

O mergulho autônomo circuito fechado com oxigênio a 100%, é a “menina dos 

olhos” da atividade especial de mergulho desenvolvida pela Bda Op Esp. Dentre os 

pré-requisitos para matrícula, encontram-se: a conclusão de curso de mergulho 

autônomo a ar (pode ser o do CIOpEsp ou qualquer outro reconhecido pela Marinha 

do Brasil), ser possuidor do Curso de Comandos e/ou Forças Especiais e ser Oficial 

ou Praça de carreira do Exército Brasileiro. 

O mergulho dependente, juntamente com o mergulho livre e com o mergulho 

autônomo a ar comprimido, integram o Estágio de Mergulho a Ar e Resgate, e é a 

única formação de mergulho que é franqueada a Cabos e Soldados Comandos. 



 

2.5.1 Mergulho Livre 

 

O mergulho livre (FIGURA 17), consiste nas técnicas de descida sem a 

utilização de equipamentos que asseguram a respiração subaquática. O 

mergulhador depende, exclusivamente, de sua capacidade pulmonar, preparação 

física e controle emocional. Geralmente é empregado na execução de trabalhos 

aquáticos que não exijam o emprego de cilindros de alta pressão como fonte de 

suprimento de ar (MARINHA DO BRASIL, 2010, p. 1-1). 

 
FIGURA 17 – Mergulho Livre. 

Fonte:  http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI4401666-EI294,00-
Neozelandes+quebra+recorde+com+mergulho+livre+a+m.html. Acesso em: 12 jul. 2011.  

 
2.5.2 Mergulho Dependente 
 

Denomina-se mergulho dependente ou semiautônomo todo aquele mergulho 

em que o ar necessário à respiração do mergulhador é fornecido da superfície 

através de mangueira, conhecida por umbilical63. 

O mergulhador usando este equipamento deverá possuir alto grau de 

segurança. Terá suprimento ilimitado de ar a partir da superfície e estará em contato 

com a mesma através dos equipamentos de comunicação. Atuará em conjunto com 

a equipe de apoio e dela dependerá. Habilidade, bom senso e capacidade de atuar 

corretamente em situações de emergência são fatores que determinarão o sucesso 

da operação64. 

O alto grau de adestramento e experiência, a confiança absoluta no seu 

equipamento e o cuidadoso cumprimento dos procedimentos de mergulho garantirá 
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que cada mergulho seja realizado com a máxima segurança e eficiência65. 

 Para realizar este tipo de mergulho deverá ser realizado um reconhecimento 

do trabalho a ser realizado. Deverá ser constatado, se não cabe ser utilizado o 

equipamento de mergulho autônomo, já que goza de algumas vantagens como 

facilidade de transporte, excelente mobilidade e pouco suporte. A principal 

desvantagem é que o cilindro de ar comprimido deste equipamento, limita o trabalho 

submerso em aproximadamente 1 (uma) hora66. 

 A FIGURA 18, a seguir, mostra como o mergulhador recebe o suprimento de 

ar através de mangueiras (umbilical), a partir da superície. Esta técnica é, 

normalmente, utilizada quando a mobilidade não seja prioritária. Tal equipamento é 

o adotado pelos mergulhadores profissionais (MARINHA DO BRASIL, 2010, p. 1-

10). 

 

FIGURA 18 – Mergulhador com Equipamento Dependente pronto para imersão. 
Fonte:  RODRIGUES, 2005. 

As vantagens, dependerão do tipo de equipamento utilizado, mas pode-se 

citar aquelas que são comuns a todos eles (TABELA 3):  

TABELA 3 – Vantagens e desvantagens do Equipamento de Mergulho Dependente. 

Vantagens Desvantagens 

Suprimento ilimitado de ar Mobilidade limitada pelas mangueiras 

Comunicação oral ou por sinais de mangueira 
com a superfície 

Requer fontes de ar de dimensões normalmente 
grandes, reduzindo a portabilidade 

Contato físico do mergulhador com a superfície, 
o que impede sua deriva e permite seu 

recolhimento em emergências 

Possibilidade de enrosco 

Boa estabilidade  

Excelente proteção física e térmica     

Fonte: MARINHA DO BRASIL, 2010, 2a Revisão. 
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Segundo a Marinha do Brasil (2010, p. 1-12), o mergulho dependente 

utilizando ar comprimido está limitado à profundidade máxima de trabalho de 57 

metros, em função do tempo de fundo, de acordo com as tabelas de mergulho a ar, 

constantes do ANEXO A, e das características do equipamento a ser utilizado. O 

limite máximo será reduzido para 39 metros caso um dos fatores listados a seguir 

venha a ocorrer: 

1) velocidade da corrente na área igual a 2,5 nós; 

2) altura das ondas igual a dois metros; e 

3) esteja prevista manobra de peso ou uso de ferramentas que impossibilitem 

o controle da flutuabilidade do mergulhador. 

 
2.5.3 Mergulho Autônomo 
 

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo (199-?, p. 92), “é 

chamado de mergulho autônomo aquele que permite ao mergulhador, transportar 

em cilindros ou ampolas, todo o suprimento da mistura gasosa que será utilizada na 

sua respiração, enquanto permanecer submerso”. 

TABELA 4 – Vantagens e desvantagens do Equipamento de Mergulho Autônomo. 
 

Vantagens Desvantagens 

Tempo reduzido na preparação Suprimento limitado de ar 

Excelente mobilidade Limite de profundidade 

Pequena estrutura de apoio Pouca proteção física ao mergulhador 

Bom para penetração em locais confinados Não é adequado para trabalhos penosos 

Permite o deslocamento pela superfície Limitado à correntada máxima de 1 nó 

Fácil transporte Oferece certa resistência à respiração 

Bom controle da profundidade pelo mergulhador Normalmente, ausência de comunicação oral 
ou de qualquer tipo, com a superfície 

Pouco afetado pela natureza do fundo  

Fonte: Adaptado de MARINHA DO BRASIL, 2010, 2a Revisão. 

 

2.5.3.1 Mergulho Autônomo Circuito Aberto 

 

É aquele em que o ar exalado pelo mergulhador é liberado para o ambiente, 

gerando bolhas. Esse equipamento, também chamado por “aqualung”, foi 

desenvolvido no início da década de 40 pelo Capitão da Marinha Francesa Jacques 

Ives Cousteau e pelo engenheiro Emilie Gagnan e pouco mudou desde então. 

Basicamente, é um reservatório de ar de alta pressão, ligado ao mergulhador por 



 

 

meio de uma válvula redutora de pressão e reguladora de demanda (CORPO DE 

BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, [199-?, p. 92). 

O mergulhador usando este equipamento, deverá possuir alto grau de 

segurança, mais do que qualquer outro. Normalmente, atuará independente de sua 

equipe de apoio e sem comunicação com a superfície, contará, somente, com o 

acompanhamento de seu “canga”67, além de possuir limitado suprimento de ar68. 

A profundidade normal de trabalho ao mergulhar com este equipamento é de 

18 (dezoito) metros por cerca de 60 (sessenta) minutos e a máxima profundidade de 

trabalho é de 39 (trinta e nove) metros por cerca de 10 (dez) minutos. Suporta uma 

correntada máxima de 1 (um) nó, o que equivale a cerca de 0,514 metros por 

segundo. É utilizado em buscas e resgates, inspeções, pequenos reparos, 

segurança de instruções e como segurança de outras técnicas de mergulho69.  

O tempo de fundo, ao se empregar o equipamento de mergulho autônomo 

circuito aberto, está sempre associado à profundidade máxima do mergulho, de 

acordo com a Tabela Limite sem Descompressão – TLSD (Anexo A). Esta tabela 

deve ser obrigatoriamente empregada devido à proibição da realização de paradas 

para descompressão em mergulho autônomo. Caso uma situação, envolvendo 

salvaguarda da vida humana, exija a realização de mergulho autônomo com parada 

para descompressão, deverá ser providenciada fonte alternativa de gás para a 

descompressão, preferencialmente, proveniente da superfície (MARINHA DO 

BRASIL, 2010, p. 1-3). 

 

FIGURA 19 – Equipamento de Mergulho Autônomo Circuito Aberto a Ar. 
Fonte: http://dssub.blogspot.com/2010_05_01_archive.html. Acesso em: 12 jul. 2011. 

 

                                                 
67  Designação militar dada ao outro mergulhador que compõe a dupla de mergulhadores.  
68  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), Nota de aula do Curso de Mergulho 

a Ar e Resgate. 5. ed. Rio de Janeiro, 2006, p. 93. 
69  Ibid. 

http://dssub.blogspot.com/2010_05_01_archive.html


 

2.5.3.2 Mergulho Autônomo Circuito Fechado  

 

Por excelência, é muito utilizado em operações militares, onde os requisitos 

de discrição, tamanho reduzido e razão de profundidade aliada à duração do 

mergulho são essenciais. Possui como característica principal, o fato de utilizar 

misturas respiratórias artificiais, como oxigênio a 100% ou nitrogênio/oxigênio em 

proporções diferentes daquelas encontradas no ar atmosférico (CORPO DE 

BOMBEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO, [199-?, p. 92). 

Conceitualmente, Equipamento Autônomo de Circuito Fechado (FIGURA 18) 

“é todo aquele que conduzido pelo mergulhador, forma com o aparelho respiratório 

humano um circuito fechado de circulação de gases, isto é, todo gás expirado, é 

novamente inspirado, após a eliminação do gás carbônico” (CENTRO DE 

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, 2005).  

O maior cuidado ao se empregar esse equipamento com oxigênio a 100%, 

reside no fato do oxigênio tornar-se tóxico à altas pressões, portanto, o mergulhador 

deve sempre controlar a sua profundidade de mergulho (cota de mergulho) entre os 

6-7 metros de profundidade. Uma profundidade de 15 (quinze) metros, permite ao 

mergulhador um tempo de fundo de somente 5 (cinco) minutos. 

 

FIGURA 20 – Equipamento de Mergulho Autônomo Circuito Fechado. 
Fonte: http://www.totalmat.com.br/page_Carleton.html. Acesso em: 12 jul. 2011. 

 

É empregado em atividades típicas de mergulhadores de combate, onde é 

necessário o sigilo, discrição visual (ausência de bolhas) e acústica. Confere boa 

autonomia e mobilidade, não requerendo grande estrutura de apoio (MARINHA DO 

BRASIL, 2010, p. 1-9). 

http://www.totalmat.com.br/page_Carleton.html


 

 

Segundo a Marinha do Brasil (2010, p. 1-9), como principais vantagens, além 

daquelas enumeradas na TABELA 4, existe: 

1) Total aproveitamento do oxigênio contido no equipamento, obtendo uma 

superior autonomia em relação aos equipamentos autônomos de circuito aberto; 

2) Economia de gás diluente (hélio), quando usado; 

3) Os equipamentos especificamente fabricados para uso militar são 

extremamente discretos por não produzirem bolhas e nem ruídos, além de possuírem 

propriedades amagnéticas; e 

4) Manutenção simples (equipamentos de O2 puro). 

E como principais desvantagens, além daquelas citadas na TABELA 4, existe: 

1) Custo elevado de aquisição e manutenção, especialmente nos equipamentos 

para misturas; 

2) Preparação para o uso complexa; 

3) Limite operacional em profundidade de 7 m nos equipamentos de O2 puro, 

devido a possibilidade de intoxicação pelo oxigênio; e 

4) Em caso de alagamento do absorvente de gás carbônico, o mergulhador terá 

de interromper o mergulho, para evitar intoxicação pelo CO2. 

 

2.6 CÂMARA HIPERBÁRICA 

  

Conforme consta na Portaria No 106/DPC (BRASIL, 2004), “é um vaso de 

pressão especialmente projetado para a ocupação humana, no qual os ocupantes 

podem ser submetidos a condições hiperbáricas”.  

As câmaras hiperbáricas, hoje em dia, são essenciais para o desenvolvimento 

do trabalho na atividade de mergulho profissional. Principalmente nos trabalhos 

realizados sob condições “off shore” (águas abertas), onde constantemente é 

necessária a realização de tarefas em profundidade muito elevadas e durante longo 

período de tempo, tornando a descompressão uma obrigatoriedade (CENTRO DE 

INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS, 2006, p. 75). 

Graças às pesquisas nas áreas da física, fisiologia e tabelas de tratamento de 

mergulho, com a utilização das câmaras, hoje sabe-se muito sobre os efeitos da 

pressão sobre o mergulhador e as consequências desse efeito. 

As câmaras hiperbáricas são usadas para o tratamento de acidentes 

descompressivos, para descompressões na superfície e para realizar testes de 



 

tolerância com misturas gasosas em futuros mergulhadores. As câmaras podem ser 

equipadas com oxigenoterapia (oxigenoterapia hiperbárica), empregando esse 

método no tratamento de intoxicação por monóxido de carbono, tecidos 

gangrenados, dentre outras doenças70. 

As câmaras hiperbáricas variam de tamanho e de modelo, dependendo do 

seu objetivo. Basicamente são divididas em dois grupos: monoplace (monopaciente) 

e multiplace (multipaciente). As câmaras monoplace (FIGURA 21), são de um só 

compartimento (locker). São mais empregadas para transporte de acidentados. Em 

hospitais elas são comumente encontradas para oxigenoterapia. Não podem ser 

utilizadas para fins de mergulho. Já as câmaras multiplace (FIGURA 22), são as que 

possuem 02 (dois) ou mais compartimentos (locker). São empregadas para fins de 

mergulho de diversas formas: em Operações de Mergulhos de Saturação71 e em 

Operações de Mergulho Raso72. 

 
Os tanques de descompressão têm importância ainda maior no tratamento 
de pessoas que apresentam sintomas de doença descompressiva minutos 
ou horas depois de terem retornado à superfície. Neste caso, o mergulhador 
é recomprimido imediatamente, sendo simuladas as condições de pressão 
vigentes nas profundezas do mar. Em seguida, executa-se a 
descompressão ao longo de um período que é várias vezes maior do que o 
usual (GUYTON e HALL, 1997). 
 

 

FIGURA 21 – Câmara hiperbárica monoplace ou monopaciente. 
Fonte: http://www.hiperbaricasantarosa.com.br/?pg=hiperbarica. Acesso em: 20 jul. 2011. 

 

                                                 
70  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil). Nota de aula do Curso de Mergulho 

a Ar e Resgate. 5. ed. Rio de Janeiro, 2006, p. 75 
71 Mergulho caracterizado pela técnica de saturação. Técnica de Saturação são procedimentos pelos quais se 

evita repetidas compressões e descompressões do mergulhador para a pressão atmosférica, permanecendo por 

um período de tempo, submetido à pressão ambiente maior que aquela, de tal forma que seu organismo se 

mantenha saturado com os gases inertes das misturas respiratórias (BRASIL, 2003). 
72  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), op. cit., nota 70. 



 

 

 

FIGURA 22 – Câmara hiperbárica multiplace ou multipaciente. 
Fonte: http://www.cefohb.com/content/equipamentos. Acesso em: 20 jul. 2011. 

 

Atualmente existem sistemas hiperbáricos montados a partir de navios – 

DSV73 (FIGURA 23), onde encontra-se conjuntos de câmaras de recompressão 

(hiperbáricas). As câmaras são usadas nas mais diversas funções, como no 

transporte do mergulhador das câmaras de vida (main lock) até o local de trabalho 

no fundo do mar, através das câmaras hiperbáricas molhadas ou sinos de 

mergulho74, 75. 

Durante as operações de mergulhos de saturação os mergulhadores vivem 24 

horas sob condições hiperbáricas. Nessas operações, as câmaras, chamadas 

câmaras de vida, tornam-se a moradia dos mergulhadores. Em caso de naufrágio, 

os DSV possuem um sistema hiperbárico de evacuação, que estão conectados por 

dutos hiperbáricos que saem da câmara até embarcações de escape também 

hiperbáricas76.  

                                                 
73 Navio de Suporte à atividade de mergulho – normalmente é empregado como uma base flutuante de apoio às 

atividades de mergulho profissional. Muito utilizado por empresas que exploram petróleo nos oceanos. São 

dotados de estruturas hiperbáricas (câmaras de vida) que permitem o mergulho saturado. 
74 Segundo a NORMAM-15/DPC, é uma câmara hiperbárica especialmente projetada para ser empregada em 

trabalhos submersos (qualquer trabalho realizado ou conduzido por mergulhador em meio líquido). 
75  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), Nota de aula do Curso de Mergulho 

a Ar e Resgate. 5. ed. Rio de Janeiro, 2006, p. 76. 
76  Ibid. 



 

 

FIGURA 23 – Navio de mergulho norueguês Skandi Artic. 
Fonte:http://www.eksportfinans.no/ReferenceProjects/Skip/Skandi%20Arctic.aspx?sc_lang=en. 

Acesso em 13 jul. 2011. 

Em todos os grandes centros de mergulho existem câmaras hiperbáricas de 

plantão, porém elas permanecem ociosas a maior parte do tempo. Esse longo 

período de inatividade faz com que sejam necessárias manutenções preventivas 

constantes. Essa atitude de segurança justifica-se pela gravidade de um acidente 

descompressivo77.  

As câmaras hiperbáricas tornam os mergulhos mais seguros e diminuem a 

incidência de doenças descompressivas, porém elas necessitam de manutenção 

preventiva, pessoal habilitado e normas rígidas de utilização78.  

 

2.6.1 Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) 

 

A oxigenoterapia hiperbárica (OHB) é uma modalidade terapêutica que 

consiste na oferta de oxigênio puro (FiO2 = 100%), em um ambiente pressurizado a 

um nível acima da pressão atmosférica, habitualmente entre 2 e 3 atmosferas. 

Obrigatoriamente, deve ser administrada por um médico. No Brasil, sua indicação foi 

regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), mediante resolução CFM 

1457/95. A OHB consiste em uma modalidade segura, apresentando poucas 

contraindicações. Os efeitos colaterais estão relacionados à variação da pressão 

e/ou toxidade do oxigênio (JUNIOR e MARRA, 2004). 

Conforme Junior e Marra (2004, grifo nosso), as indicações para realização 

da terapia hiperbárica são as seguintes:  

                                                 
77  CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS (Brasil), Nota de aula do Curso de Mergulho 

a Ar e Resgate. 5. ed. Rio de Janeiro, 2006, p. 83. 
78  Ibid. 



 

 

1) Embolia gasosa; 

2) Doença descompressiva; 

3) Embolia traumática pelo ar; 

4) Gangrena gasosa; 

5) Síndrome de Fournier; 

6) Outras infecções necrotizantes de partes moles: celulites, fesceítes e 

miosites; 

7) Vasculites agudas e etiologia alérgica, medicamentosa ou por toxinas 

biológicas (aracnídeos, ofídios e insetos); 

8) Lesões por radiação: radiodermite, osteorradionecrose, e lesões actínicas 

de mucosas; 

9) Anemia aguda, nos casos de impossibilidade de transfusão sanguínea; 

10) Isquemias traumáticas agudas: lesão por esmagamento, síndrome 

compartimental, reimplante de extremidade amputada e outros; 

11) Queimaduras térmicas ou elétricas; 

12) lesões refratárias: úlcera de pele, pé diabético, escaras de decúbito, 

úlceras por vasculites auto-imunes, deiscências de sutura; 

13) Osteomielite; e 

14) Retalhos ou enxertos comprometidos. 

Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM) (1995): 

 
Não se caracteriza como Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) a inalação de 
100% de O2 em respiração espontânea ou através de respiradores 
mecânicos em pressão ambiente, ou a exposição de membros ao oxigênio 
por meio de bolsas ou tendas, mesmo que pressurizadas, estando a pessoa 
em pressão ambiente. 

 

2.6.2 Teste de Câmara 

 

É um teste que visa averiguar se o candidato à atividade de mergulho, possui 

a capacidade de realizar a manobra de valsalva, ou seja, equilibrar a pressão 

recebida no ouvido externo com a pressão no interior do ouvido médio. Outra função 

desse teste, é a de acompanhar as atitudes do candidato, a fim de identificar uma 

possível claustrofobia, o que contraindicaria a realização da atividade de mergulho 

por este.  Para os casos de mergulho com oxigênio a 100% (OXIGER), também é 

aplicado para constatar se o mergulhador possui compatibilidade com o O2. Isso 



 

evita que o mergulhador venha a intoxicar-se com o referido gás no interior do meio 

líquido por incompatibilidade. 

É aplicado no interior de uma câmara hiperbárica multiplace, com a presença 

de um guia interno (mergulhador experiente), que tem a missão de comunicar-se 

com o exterior (operador da câmara) e solicitar a descompressão, caso algum 

candidato venha a apresentar disbarismo. Na Marinha, o Teste de Câmara é 

aplicado à profundidade de 18 (dezoito) metros, isso porque é a profundidade de 

trabalho do equipamento de mergulho autônomo circuito aberto. 

 

2.6.3 Serviços Hiperbáricos no Brasil 

 

No Brasil, a OHB foi incorporada no acervo de recursos médicos, como 

procedimento terapêutico consagrado nos meios científicos, a partir de uma Reunião 

Plenária do Conselho Federal de Medicina ocorrida em 15 de setembro de 1995 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1995). 

É interessante observar a seguir, a situação dos Serviços Hiperbáricos 

brasileiros, divididos por regiões geográficas:  

 

TABELA 5 – Serviços hiperbáricos da Região NORTE 

Região 

Geográfica 

Estados Serviços 

Hiperbáricos 

Câmaras 

Monoplace 

Câmaras 

Multiplace 

NORTE 

Acre 0 0 0 

Amapá 0 0 0 

Amazonas 1 1 0 

Pará 1 0 1 

Rondônia 0 0 0 

Roraima 0 0 0 

Tocantins 0 0 0 

TOTAL 2 1 1 

Fonte: http://www.sbmh.com.br/site/#servicos-medicos. Acesso em: 12 jul. 2011. 

 

Na Região Norte, conforme sítio da Sociedade Brasileira de Medicina 

Hiperbárica na Internet, existem catalogadas, somente 02 (duas) câmaras 

hiperbáricas. Isso representa 1,94% da totalidade de câmaras hiperbáricas 

catalogadas no país. 

 

http://www.sbmh.com.br/site/#servicos-medicos


 

 

TABELA 6 – Serviços hiperbáricos da Região CENTRO-OESTE 

Região 

Geográfica 

Estados Serviços 

Hiperbáricos 

Câmaras 

Monoplace 

Câmaras 

Multiplace 

CENTRO-

OESTE 

Goiás 1 1 0 

Mato Grosso 0 0 0 

Mato Grosso do Sul 1 0 1 

Distrito Federal 3 1 3 

TOTAL 5 2 4 

Fonte: http://www.sbmh.com.br/site/#servicos-medicos. Acesso em: 12 jul. 2011. 

 

Na Região Centro-Oeste, conforme sítio da Sociedade Brasileira de Medicina 

Hiperbárica na Internet, existem catalogadas, somente 06 (seis) câmaras 

hiperbáricas. Isso representa 5,83% da totalidade de câmaras hiperbáricas 

catalogadas no país. 

 

TABELA 7 – Serviços hiperbáricos da Região NORDESTE 

Região 

Geográfica 

Estados Serviços 

Hiperbáricos 

Câmaras 

Monoplace 

Câmaras 

Multiplace 

NORDESTE 

Piauí 0 0 0 

Ceará 2 1 1 

Rio Grande do Norte 2 1 1 

Paraíba 0 0 0 

Pernambuco 1 0 1 

Alagoas 0 0 0 

Sergipe 0 0 0 

Bahia 2 0 2 

Maranhão 0 0   0 

TOTAL 7 2 5 

Fonte: http://www.sbmh.com.br/site/#servicos-medicos. Acesso em: 12 jul. 2011. 

 

Na Região Nordeste, conforme sítio da Sociedade Brasileira de Medicina 

Hiperbárica na Internet, existem catalogadas, somente 07 (sete) câmaras 

hiperbáricas. Isso representa 6,80% da totalidade de câmaras hiperbáricas 

catalogadas no país. 

 

 

 

 

http://www.sbmh.com.br/site/#servicos-medicos
http://www.sbmh.com.br/site/#servicos-medicos


 

TABELA 8 – Serviços hiperbáricos da Região SUDESTE 

Região 

Geográfica 

Estados Serviços 

Hiperbáricos 

Câmaras 

Monoplace 

Câmaras 

Multiplace 

SUDESTE 

Minas Gerais 2 2 2 

Espírito Santo 3 0 3 

Rio de Janeiro 15 4 24 

São Paulo 35 20 18 

TOTAL 58 26 47 

Fonte: http://www.sbmh.com.br/site/#servicos-medicos. Acesso em: 12 jul. 2011. 

 

Na Região Sudeste, conforme sítio da Sociedade Brasileira de Medicina 

Hiperbárica na Internet, existem catalogadas,  73 (setenta e três) câmaras 

hiperbáricas. Isso representa 70,87% da totalidade de câmaras hiperbáricas 

catalogadas no país. Portanto, verifica-se a extrema concentração dessas estruturas 

nesta Região geográfica do país. 

 

TABELA 9 – Serviços hiperbáricos da Região SUL 

Região 

Geográfica 

Estados Serviços 

Hiperbáricos 

Câmaras 

Monoplace 

Câmaras 

Multiplace 

SUL 

Paraná 4 5 2 

Santa Catarina 3 3 1 

Rio Grande do Sul 3 0 4 

TOTAL 10 8 7 

Fonte: http://www.sbmh.com.br/site/#servicos-medicos. Acesso em: 12 jul. 2011. 

 

Na Região Sul, conforme sítio da Sociedade Brasileira de Medicina 

Hiperbárica na Internet, existem catalogadas, 15 (quinze) câmaras hiperbáricas. Isso 

representa 14,56% da totalidade de câmaras hiperbáricas catalogadas no país. 

Da totalidade de serviços hiperbáricos brasileiros, constatou-se que a Região 

SUDESTE apresenta a maior concentração. Segundo uma visão geográfica, isso 

deve-se ao fato dessa região apresentar a maior população dentre as demais 

regiões, conforme a TABELA 10, a seguir: 

 

 

 

 

 

http://www.sbmh.com.br/site/#servicos-medicos
http://www.sbmh.com.br/site/#servicos-medicos


 

 

TABELA 10 – Resultados preliminares do Censo Demográfico 2010 

Região 

Geográfica 

Estados População 

residente 

Área (Km2) Densidade 

Demográfica 

(hab/km2) 

Número de 

Municípios 

Absoluta 

Total 

SUDESTE 

Rio de Janeiro 15.989.929 43.780,157 365,23 92 

São Paulo 41.262.199 248.196,960 166,25 645 

Minas Gerais 19.597.330 586.520,368 33,41 853 

Espírito Santo 3.514.952 46.098,571 76,25 78 

Fonte: IBGE, Contagem da população 2010. 

 

2.6.4 Exército Espanhol 

 

O QUADRO 2, a seguir, resume as Normas de Segurança para as atividades 

de mergulho desenvolvidas pelo Exército Espanhol. 

Verifica-se a importância atribuída ao aspecto segurança, principalmente nas 

atividades de formação de mergulhadores (ensino). 

Além disso, percebe-se o caráter obrigatório para existência de Câmara 

Hiperbárica, Supervisor de Mergulho, Mergulhadores de segurança e embarcações 

nos locais de mergulho dependendo dos Níveis de Segurança em que se opera. 

N
Í
V
E
L 

PROFUNDIDADE CÂMARA 
SUPERVISOR DE 

MERGULHO 

DUPLA DE 
MERGULHADORES 

DE SEGURANÇA 
EMBARCAÇÃO 

1 
Segundo programa 

de ensino 
OBRIGATÓRIA OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIA OBRIGATÓRIA 

2 

Menos de 15 m OPCIONAL OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIA OBRIGATÓRIA 

Mais de 15 m sem 
descompressão 

A menos de 2 
horas de distância 

OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIA OBRIGATÓRIA 

Com 
descompressão 

OBRIGATÓRIA OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIA OBRIGATÓRIA 

3 Sem limitação 
Depende da 

situação 
Sempre que seja 

possível 
Sempre que seja 

possível 
Sempre que seja 

possível 

4 Sem limitação 
Depende da 

situação 
Depende da 

situação 
Depende da situação 

Depende da 
situação 

Nível 1: Atividades de ensino para formação individual de mergulhadores. 

Nível 2: Atividades normais de instrução, adestramento ou aperfeiçoamento, em tempo de paz, com participação de 

pessoal devidamente especializado no âmbito das Forças Armadas 

Nível 3: Participação em operações em tempo de paz. 



 

Nível 4: Participação em operações em situação de crise ou em tempo de guerra. 

103. Independentemente do Nível de segurança que se desenvolva a operação de mergulho, sempre se tratará de 
obter as maiores condições de segurança. As Normas deste Anexo serão de cumprimento obrigatório quando tratar-
se dos Níveis de segurança 1 e 2. No Nível 3, poderá deixar de se considerar aquelas situações que se tornem 
inviáveis. Em operações de mergulho desenvolvidas no Nível de segurança 4, se adotarão as Normas que a 

situação permitir. 

 

110. Para operações de mergulho nos Níveis 1 e 2, deverá existir uma dupla de mergulhadores de segurança na 

superfície ou pelo menos um mergulhador de segurança, capaz de realizarem imersão de forma imediata.  

 

202. Não se realizará operações de mergulho de Nível 1, sem que se disponha de uma câmara de recompressão 

(hiperbárica) ativa, nas imediações do local do mergulho. 

 

702. Uma câmara de recompressão (hiperbárica) se considerará ativa quando possua ao menos um especialista em 
operações e sistemas de mergulho capaz de operá-la e médico hiperbárico para dar o suporte. 

QUADRO 2: Resumo das Normas de Segurança para Atividades de Mergulho do Exército 
Espanhol. 

Fonte: Adaptado de RODRIGUES, 2005. 
 
 

Independente da profundidade em que é realizada a atividade de mergulho, 

toda operação dessa natureza está sujeita à ocorrência de acidentes. Entre os 

quais, cita-se a Síndrome da Hiperdistensão Pulmonar (SHP) e a Doença 

Descompressiva (DD), em virtude de apresentarem maior gravidade. Na busca de 

melhores índices de sobrevida para o mergulhador acidentado, é fundamental que a 

recompressão realizada em câmara hiperbárica seja iniciada em prazo não superior 

a 02 (duas) horas após a chegada do mesmo à superfície. Dessa forma, uma 

câmara hiperbárica próxima ao local da atividade é fundamental para a segurança 

dos mergulhadores (RODRIGUES, 2005, p. 38). 

Segundo Rodrigues79 (2005, p. 38), O Exército Espanhol possui para a sua 

Unidade Escola de Mergulho, um sistema hiperbárico móvel (FIGURA 24), que já 

possui mais de 15 (quinze) anos de uso. Onde já foram realizados diversos 

tratamentos.  

 

                                                 
79  Gustavo ASSAD de Praga Rodrigues. Major de Infantaria do Exército Brasileiro, formado pela AMAN em 

1996. Realizou o Curso de “Zapador Anfíbio” junto à Unidad Escuela de Buceo, na cidade de Barbastro, 

Espanha, entre os meses de maio e julho de 2005. Foi o maior incentivador e um dos precursores da criação da 

Seção Náutica no CIOpEsp.  



 

 

 

FIGURA 24 – Câmara Hiperbárica móvel empregada pelo Exército Espanhol. 
Fonte: RODRIGUES, 2005. 

 

FIGURA 25 – Vista da entrada da Câmara Hiperbárica. 
Fonte: RODRIGUES, 2005. 

 



 

 Após a conclusão de seu Curso de “Zapador Anfíbio”, Rodrigues (2005, p. 

42), sugeriu a tomada de algumas atitudes: 

1) Criação de um curso de mergulho destinado aos trabalhos de Engenharia; 

2) Aquisição de equipamentos de mergulho semiautônomo; 

3) Centralização dos meios de mergulho; 

4) Aquisição de Câmara Hiperbárica; e 

5) Utilização de pontões para atividades de mergulho. 

 

2.6.5 Funcionamento da Câmara 

 

Segundo Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché 

(2011, p. 26), a câmara de recompressão é dividida em antecâmara e câmara 

principal. A antecâmara tem duas funções: permitir a entrada e a saída da câmara 

principal sem alterar a sua pressão. Devido ao seu pequeno volume, ela poderá ser 

pressurizada rapidamente. Esta facilidade será particularmente importante para a 

realização de descompressão na superfície, quando o mergulhador deverá ser 

pressurizado a uma pressão equivalente a 40 pés de profundidade em 30 segundos. 

Ambas as câmaras possuem idênticos sistemas para ar e oxigênio. O 

oxigênio é respirado através de máscaras conhecidas como BIBS (Built in Breathing 

System), localizadas no interior das duas câmaras. Os BIBS possuem válvulas de 

demanda e conjunto oral-nasal. O ar exalado pelo mergulhador possui uma alta 

percentagem de oxigênio. Para evitar o crescimento da taxa de oxigênio no interior 

da câmara e o aumento do risco de incêndio, os BIBS são normalmente projetados 

com válvulas de descarga externas80. 

A válvula de descarga é uma válvula de demanda que trabalha de maneira 

inversa. Ela abre quando o mergulhador exala, permitindo que o ar flua para fora da 

câmara. É necessário manter uma perfeita vigilância na taxa de oxigênio da 

atmosfera da câmara. A taxa de oxigênio não deverá exceder a 23%. Quando 

estiver realizando operação com oxigênio, a câmara deverá ser ventilada por 2 

minutos a cada 5 minutos. Se a operação for com ar, a ventilação será feita por 1 

minuto a cada 5 minutos, para evitar o crescimento da taxa de gás carbônico81. 

                                                 
80  CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ. CIAMA - 

201: Manual de Mergulho a Ar Dependente. Rio de Janeiro, 2011, p. 26. 
81  Ibid. 



 

 

Para ventilar, basta abrir simultaneamente as válvulas de admissão e 

descarga, permitindo que o ar circule no interior da câmara sem alterar a pressão 

interna82. 

A pressão do oxigênio para o interior da câmara varia entre 75 a 125 lpq. 

Toda câmara deverá possuir um programa regular de manutenção, ser inspecionada 

e testada para verificação de vazamentos a cada dois anos ou após a realização de 

reparo. Teste hidrostático deverá ser realizado a cada cinco anos (1,5 pressão de 

trabalho)83. 

A lista de verificação pré-mergulho deverá ser preenchida toda vez que a 

câmara for usada. Mergulhos que exijam descompressão não deverão ser 

programados, independentemente do equipamento usado, se não houver câmara de 

recompressão em condições de operar e à disposição, a menos de uma hora de 

distância do local do mergulho, usando o meio de transporte mais rápido existente 

no local84. 

 

FIGURA 26 – Esquema da Câmara Hiperbárica 
Fonte: CIAMA-201: Manual de Mergulho Dependente. 

                                                 
82  CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO ALMIRANTE ÁTTILA MONTEIRO ACHÉ. CIAMA - 

201: Manual de Mergulho a Ar Dependente. Rio de Janeiro, 2011, p. 26. 
83  Ibid. 
84  Ibid. 



 

2.6.6 Testes de Manutenção 

 

Segundo a Marinha do Brasil (2010, p. 2-8), os seguintes testes deverão ser 

realizados nas câmaras hiperbáricas, independente da frequência de utilização: 

1) realizar testes de pressão nas válvulas de segurança e calibrar todos os 

manômetros anualmente (FIGURA 26); 

2) realizar teste de vazamento, com o gás de utilização, na máxima pressão 

de trabalho da câmara de dois em dois anos; 

3) realizar testes hidrostáticos nas câmaras de cinco em cinco anos; e 

4) trocar os visores (vigias) de dez em dez anos. 

A pressão do teste hidrostático do equipamento deverá respeitar as 

determinações estabelecidas na norma técnica, utilizada no projeto e construção do 

equipamento. Na ausência de projeto de construção, o teste deverá ser efetuado a 

uma pressão 1,5 vezes a pressão máxima de trabalho.  

Preferencialmente, serão utilizados testes hidrostáticos, contudo, em caso de 

impossibilidade, poderão ser realizados testes pneumáticos, quando suficientes 

precauções forem tomadas para a segurança das pessoas, no caso de falha 

estrutural do equipamento. Em nenhum caso a pressão do teste pneumático poderá 

exceder 1,5 vezes a pressão máxima de trabalho, conforme previsto na Norma 

ASME, Seção 8, divisão 1 (MARINHA DO BRASIL, 2010, p. 2-8). 

 

2.6.7 Requisitos básicos para câmara de recompressão para mergulho raso 

 

Segundo a Marinha do Brasil (2010, p. 2-9), as câmaras de recompressão 

hiperbáricas para mergulho raso deverão possuir os seguintes requisitos: 

1) pressão de trabalho mínima de 5 kgf/cm2; 

2) diâmetro interno mínimo de 1,75 m (um metro e setenta e cinco 

centímetros); 

3) arranjo de válvulas que permita controlar a pressurização e 

despressurização, interna e externamente, devendo o controle externo prevalecer 

sobre o interno; 

4) dois compartimentos de modo a possibilitar entrada e saída de pessoal 

médico ou de apoio, sem despressurizar o paciente; 

5) máscaras individuais para oxigênio, para todos os ocupantes, em cada 



 

 

compartimento; 

6) dispositivo de descarga das máscaras individuais de oxigênio para o 

exterior ou arranjo de válvulas que permita ventilação segura da câmara; 

7) suprimento de oxigênio composto de pelo menos dois cilindros de alta 

pressão, com arranjo que permita substituição de cada um, separadamente, sem 

interrupção de um eventual tratamento; 

8) válvula (s) reguladora (s) de alta pressão, com vazão mínima de 180 litros 

por minuto, por máscara instalada, medidos na pressão atmosférica, própria (s) para 

serviço com oxigênio; 

9) pintura das redes de acordo com Norma ABNT; 

10) manômetros para controle da pressão de suprimento de ar comprimido e 

de oxigênio; 

11) manômetros para controle de profundidade, em metros ou pés, instalados 

interna e externamente; 

12) analisador de oxigênio com tomadas nas linhas de suprimento e na 

atmosfera da câmara; 

13) analisador de CO2 para a atmosfera da câmara; 

14) válvula de segurança em cada compartimento, regulada para atuar com 

pressão 10% acima da pressão máxima de trabalho. Entre a válvula de segurança e 

a câmara deverá ser instalada uma válvula de interceptação que possa ser fechada 

de modo a interceptar a válvula de segurança. Esta válvula de interceptação deverá 

ser mantida na posição aberta através de lacre de advertência; 

15) válvula de retenção em todas as escotilhas que possuam atracadores 

para travamento, montada de modo a evitar que possam ser pressurizadas no 

sentido contrário ao do fechamento; 

16) vigias de acrílico fabricadas de acordo com a Norma ASME-PVHO ou 

equivalente, instaladas de modo a permitir observar todos os ocupantes; 

17) comunicação entre cada compartimento e o exterior da câmara. Este 

sistema deverá ser de modo que, internamente, não seja necessário acionar 

qualquer equipamento para se comunicar com o exterior; 

18) sistema de comunicação de emergência (sistema de emergência); 

19) iluminação, preferencialmente com fonte externa; 

20) tensão máxima de 24 V para os equipamentos elétricos; 

21) sistema de extinção de incêndio (pode ser extintor de incêndio de água 



 

pressurizada portátil hiperbárico); e 

22) compartimentos próprios que permitam a transferência, sob pressão, do 

exterior para o interior e vice-versa, de medicamentos, alimentos e equipamentos de 

pequeno porte. 

 

2.6.8 Suprimento de gás para câmaras de recompressão para mergulho raso  

 

Além dos requisitos básicos citados anteriormente, a Marinha do Brasil (2010, 

p. 2-10), também prevê um sistema primário e um sistema secundário  de 

suprimento de gás: 

1) primário ou principal - gás suficiente para pressurizar o compartimento 

principal até 165 pés (50 m) de profundidade uma vez, o compartimento de acesso 

(antecâmara) até 165 pés de profundidade duas vezes, mais a manutenção de 

ventilação de 2,5 m3/min (medidos na pressão atmosférica) por 360 minutos para as 

câmaras que não forem dotadas de máscaras de oxigênio com descarga externa ou, 

1,5 m3/min para câmaras dotadas desse dispositivo. 

2) secundário ou de emergência - gás suficiente para pressurizar a câmara e 

antecâmara a 165 pés (50 m), mais a manutenção de ventilação 2,5 m3/min 

(medidos na pressão atmosférica) por 60 minutos para as câmaras que não forem 

dotadas de máscaras de oxigênio com descarga externa ou 1,5 m3/min para 

câmaras dotadas desse dispositivo. 

Cada um dos sistemas poderá ser constituído, separadamente, por 

compressores ou por ampolas para armazenamento de ar a alta pressão, válvulas 

redutoras/reguladoras e tanques de volume. 

A Marinha do Brasil (2010, p. 2-11), prevê que a cada 10 (dez) anos, as 

câmaras hiperbáricas deverão ser vistoriadas. 

 

2.6.9 Uma proposta de Câmara Hiperbárica 

 

A Marinha do Brasil, mais especificamente, a Base Almirante Castro e Silva 

(BACS), situada abaixo da Ponte Rio-Niterói, na Ilha de Mocanguê, Sede da 

Esquadra Brasileira, possui uma câmara idêntica a que se pretende propor com 

esse estudo. A mesma preenche todos os requisitos preconizados pela Norma 

Brasileira. 



 

 

Atualmente, esta estrutura custa em torno de R$ 320.000,00 e acompanha: 

câmara hiperbárica isolada e climatizada no interior de um contêiner, 02 (dois) 

compressores de ar e 03 (três) máscaras. Para colocá-la em funcionamento, ainda 

seria necessário um rack de cilindros e uma fonte externa de energia. O fato da 

Câmara Hiperbárica proposta, ser móvel, exige a existência de um gerador  à diesel 

exclusivo para seu funcionamento. 

Observa-se, a seguir, nas FIGURAS 27 e 28, a Câmara Hiperbárica Móvel da 

Base Almirante Castro e Silva, e na FIGURA 29, o rack de cilindros da Câmara 

empregada pelo Exército Espanhol: 

 

FIGURA 27 – Câmara Hiperbárica Móvel encapsulada em contêiner climatizado. 
Fonte: o autor. 

 
 

 

FIGURA 28 – Contêiner climatizado aberto e Câmara Hiperbárica. 
Fonte: o autor. 

 



 

 

FIGURA 29 – Rack de cilindros de O2 utilizado pelo Exército Espanhol. 
Fonte: RODRIGUES, 2005. 

 
2.7 BASE LEGAL QUE REGULA A ATIVIDADE DE MERGULHO 
 

 

Esta sessão tem como objetivo tratar sobre os principais documentos que 

regulam as atividades de mergulho, bem como o emprego da câmara de 

recompressão (hiperbárica), correlacionando-os com as atividades de mergulho 

executadas pelas OM da Bda Op Esp, propondo alterações naquilo que for 

necessário. 

Atualmente, as normas que regem os trabalhos sob ar comprimido e as 

atividades submersas, em âmbito nacional, são: 

a) Anexo Nº 6 - Trabalho sob Condições Hiperbáricas, da Norma 

Regulamentadora Nº 15 (NR 15) - Atividades e Operações Insalubres, instituída pela 

Portaria no 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE), com a redação dada pela Portaria 24, de 14 de setembro de 1983 (MTE, 

2006);  

b) Normas da Autoridade Marítima para as Atividades Subaquáticas 

NORMAM-15/DPC, aprovada pela Portaria no 113, de 16 de dezembro de 2003, da 

Diretoria de Portos e Costas (DPC), publicado no Diário Oficial da União (DOU), no 

076, de 22 de abril de 2004 e alterado pela Portaria no 106/DPC de 23 de dezembro 

de 2004 e publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 12 de janeiro de 2005 

(p.61). 

 

 



 

 

2.7.1 Norma Regulamentadora Nº 15 (NR 15)  

 

A NORMA REGULAMENTADORA 15 – Atividades e operações insalubres, 

em seu Anexo no 6, subdivide-se em: item no 1 – TRABALHOS SOB AR 

COMPRIMIDO e item no 2 – TRABALHOS SUBMERSOS. Para o presente estudo, 

será considerado somente o item no 2, tendo em vista que ele regula as atividades 

do mergulhador no meio líquido. 

Vale ressaltar que, segundo a Norma Regulamentadora 1 – Disposições 

Gerais; as Normas Regulamentadoras, relativas à segurança e medicina do 

trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos 

órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim sendo, como os militares não são 

regidos pela CLT, essas normas servem apenas como um referencial para a 

atividade especial de mergulho no EB. 

Conforme a Norma Regulamentadora 15, destaca-se que a atividade especial 

de mergulho é considerada como atividade insalubre em grau máximo [grifo 

nosso]. 

Assim entendido, crê-se que é licito supor que determinados conceitos ali 

contidos devem ser de conhecimento por aqueles que conduzem a atividade 

especial de mergulho dentro da Bda Op Esp. São as seguintes as definições de 

interesse da NR 15: 

[...] 
X - Descompressão: o conjunto de procedimentos, através do qual um 
mergulhador elimina do seu organismo o excesso de gases inertes 
absorvidos durante determinadas condições hiperbáricas, sendo tais 
procedimentos absolutamente necessários, no seu retorno à pressão 
atmosférica, para a preservação da sua integridade física; 
XI - Emergência: qualquer condição anormal capaz de afetar a saúde do 
mergulhador ou a segurança da operação de mergulho; 
[...] 
XIII - Equipamento Autônomo de Mergulho: aquele em que o suprimento 
de mistura respiratória é levado pelo próprio mergulhador e utilizado como 
sua única fonte; 
XIV - Linha de Vida: um cabo, manobrado do local de onde é conduzido o 
mergulho, que, conectado ao mergulhador, permite recuperá-lo e içá-lo da 
água, com seu equipamento; 
XV - Mar Aberto: toda área que se encontra sob influência direta do mar 
alto; 
XVI - Médico Hiperbárico: médico com curso de medicina hiperbárica com 
currículo aprovado pala SSMT/MTb, responsável pela realização dos 
exames psicofísicos admissional, periódico e demissional de conformidade 
com os Anexos A e B e a NR 7; 



 

XVII - Mergulhador: o profissional qualificado e legalmente habilitado para 
utilização de equipamentos de mergulho, submersos; 
[...] 
XX - Operação de Mergulho: toda aquela que envolve trabalhos 
submersos e que se estende desde os procedimentos iniciais de 
preparação até o final do período de observação; 
XXI - Período de Observação: aquele que se inicia no momento em que o 
mergulhador deixa de estar submetido a condições hiperbáricas e se 
estende: 
a) até 12 (doze) horas para os mergulhos com ar; 
b) até 24 (vinte e quatro) horas para os mergulhos com misturas 
respiratórias artificiais; 
XXII - Plataforma de Mergulho: navio, embarcação, balsa, estrutura fixa ou 
flutuante, canteiro de obras, estaleiro, cais ou local a partir do qual se 
realiza o mergulho; 
XXIII - Pressão Ambiente: a pressão do meio que envolve o mergulhador; 
XXIV - Programa Médico: o conjunto de atividades desenvolvidas pelo 
empregador, na área médica, necessária à manutenção da saúde e 
integridade física do mergulhador; 
XXV - Regras de Segurança: os procedimentos básicos que devem ser 
observados nas operações de mergulho, de forma a garantir sua execução 
em perfeita segurança e assegurar a integridade física dos mergulhadores; 
[...] 
XXIX - Supervisor de Mergulho: o mergulhador, qualificado e legalmente 
habilitado, designado pelo empregador para supervisionar a operação de 
mergulho; 
[...] 
XXXII - Trabalho Submerso: qualquer trabalho realizado ou conduzido por 
um mergulhador em meio líquido (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO, 1978).  

 

Essas definições são conceituais e encaixam-se perfeitamente com o que é 

realizado pela Bda Op Esp, que, atualmente, desenvolve operações de mergulho e 

trabalhos submersos empregando as técnicas de mergulho livre (basicamente 

voltado para a formação de mergulhadores); mergulho autônomo circuito aberto 

(voltado para resgate de pessoal e material, segurança de instruções ou de outras 

técnicas de mergulho); mergulho autônomo circuito fechado (empregado por 

militares comandos e/ou forças especiais em prol de ações ofensivas ou sigilosas) e 

mergulho dependente (mergulho voltado para trabalhos submersos administrativos, 

reparos diversos, buscas em áreas de pequenas dimensões, etc) nas quais existe a 

preocupação de se estabelecer um responsável (Supervisor), normalmente um 

Oficial, para a coordenação das atividades em condição hiperbárica. Faltando, 

complementar essa estrutura, com o Médico Hiperbárico, que poderia ser um 

Médico de Carreira, lotado no Posto Médico da Guarnição de Goiânia (PMGu/GNA), 

possuidor da especialização em Medicina Hiperbárica com currículo reconhecido 

conforme prevê a Norma Regulamentadora 15.  

O CIAMA, dentre os Cursos que oferece, dispõe do Curso Expedito de 



 

 

Emergências Médicas em Medicina Submarina (C-EXP-EMSB), cujo objetivo é 

suplementar a habilitação técnico-profissional de médicos não cursados em 

Medicina de Submarino e Escafandria no atendimento especializado a acidentes de 

mergulho e o Curso Especial de Enfermagem em Medicina Hiperbárica (C-ESP-

EFMEDHB), que objetiva qualificar Praças, especializadas ou aperfeiçoadas em 

Enfermagem, em operação de câmaras hiperbáricas e equipamentos acessórios. 

Apoio às atividades de mergulho raso, mergulho profundo e mergulho saturado, bem 

como o atendimento a pacientes submetidos à Oxigenoterapia Hiperbárica e 

acidentados de mergulho submetidos a recompressão (MARINHA DO BRASIL, 

2011).  

Um outro aspecto a se aperfeiçoar, é a preocupação com o período de 

observação, que deve ser um procedimento normatizado pelas Organizações 

Militares da Bda Op Esp em suas Normas Gerais de Ação para Atividades 

Aquáticas, a fim de prestar o pronto atendimento ao militar que foi submetido a 

trabalho submerso e que venha a apresentar algum problema de saúde nesse 

período.  

Outra consideração importante da Norma Regulamentadora 15, diz respeito 

às condições perigosas com relação aos trabalhos submersos: 

 
VIII - Condições Perigosas: situações em que uma operação de mergulho 
envolva riscos adicionais ou condições adversas, tais como: 
a) uso e manuseio de explosivos; 
b) trabalhos submersos de corte e solda; 
c) trabalhos em mar aberto; 
d) correntezas superiores a 2 (dois) nós; 
e) estado de mar superior a ”mar de pequenas vagas“   (altura máxima das 
ondas de 2,00 m (dois metros); 
f) manobras de peso ou trabalhos com ferramentas que impossibilitem o 
controle da flutuabilidade do mergulhador; 
g) trabalhos noturnos; 
h) trabalhos em ambientes confinados  (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO, 1978, grifo nosso). 

 

Observando-se o texto acima, verifica-se que, na quase totalidade das 

condições perigosas enumeradas pela referida Norma, encontram-se situações 

passíveis de ocorrerem e que já vêm ocorrendo quando do preparo e emprego dos 

mergulhadores da Bda Op Esp: 

1) uso e manuseio de explosivos: efetuando demolições subaquáticas com 

diversas finalidades (ex: na destruição de posições ou instalações vitais para o 

inimigo);  



 

2) trabalhos em mar aberto: quando a infiltração aquática ocorrer por meio de 

submarino (convés molhado85);  

3) correntezas superiores a 2 nós: quando o trabalho for urgente e   

fundamental para a consecução do objetivo militar; 

4) estado de mar superior a "mar de pequenas vagas": da mesma maneira 

que no item 3), quando o trabalho for urgente e fundamental para a consecução do 

objetivo militar; 

5) trabalhos noturnos: as ações militares durante a noite, após o advento das 

tecnologias de intensificação de luz residual e outras mais, passaram a ter 

significativo aumento, passando a ter prioridade sobre as ações que aproveitavam-

se dos períodos de luz solar; 

6) trabalhos em ambientes confinados: quando a missão militar assim o exigir; 

7) Existem outras duas condições perigosas, enumeradas pela Norma, 

respectivamente, letra b) e f), que não foram consideradas em virtude de se 

encaixarem mais vocacionalmente às atividades afetas ao Sistema Mobilidade, 

Contramobilidade e Proteção, relacionando-se, com as atividades de mergulho 

desempenhadas pela Arma de Engenharia. 

 

 
FIGURA 30 – Infiltração por submarino, com transbordo na superfície (convés seco86) para 

botes pneumáticos. 
Fonte: o autor. 

 

Quando da ocorrência das condições perigosas, a Norma Regulamentadora 

15 especifica, no item “Regras de Segurança do Mergulho”, uma série de 

                                                 
85   A infiltração ocorre por convés molhado quando os mergulhadores abandonam o submarino na condição em 

que o mesmo encontra-se completamente submerso. 
86   A infiltração ocorre por convés seco quando os mergulhadores abandonam o submarino na condição em que 

o mesmo encontra-se aparente na superfície do meio líquido. 



 

 

obrigatoriedades, serão enumeradas aquelas relacionadas com o tema dessa 

pesquisa: 

1) Para a execução de trabalhos submersos, a Norma Regulamentadora 15 

determina que a técnica de mergulho utilizando equipamento a ar comprimido 

suprido pela superfície (mergulho dependente ou semiautônomo) seja sempre 

empregada, exceto em casos especiais onde as próprias condições de segurança 

indiquem ser mais apropriada a técnica de mergulho autônomo, devendo esta ser 

apoiada por uma embarcação miúda (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

1978). 

2) Os mergulhos com descompressão87 só deverão ser planejados para 

situações em que uma câmara de superfície, conforme as especificações legais e 

pronta para operar, possa ser alcançada em menos de 1 (uma) hora, utilizando o 

meio de transporte disponível no local88; 

Como regra geral, os mergulhos realizados pela Bda Op Esp, sempre serão 

planejados e realizados nos limites sem descompressão da Tabela Limite sem 

Descompressão (ANEXO A). Porém, devido à contingências, nada impede que um 

mergulho sem descompressão venha a tornar-se um mergulho descompressivo. 

Caso isso aconteça, não havendo câmara de superfície, a descompressão deverá 

ser realizada no interior do meio líquido. 

3) Caso a profundidade seja maior que 40 m (quarenta metros) ou o tempo de 

descompressão maior que 20 (vinte) minutos, é obrigatória a presença no local do 

mergulho de uma câmara de superfície de conformidade com as especificações 

legais vigentes89;  

Como já foi dito antes, a princípio, todo mergulho realizado pela Bda Op Esp 

será não descompressivo. Em relação a esta regra de segurança da Norma 

Regulamentadora 15, o que irá obrigar a existência de uma câmara de superfície no 

local de mergulho será a sua profundidade, que deverá ser superior a 40 (quarenta) 

metros. Para a atual situação da Bda Op Esp, a profundidade máxima de trabalho é 

de 40 (quarenta) metros. Isso deve-se ao fato de possuir e empregar o Equipamento 

de Mergulho Autônomo Circuito Aberto, cujo limite máximo de emprego, conforme 

                                                 
87  São os mergulhos que necessitam de paradas descompressivas com a finalidade de permitir que o 

mergulhador elimine os gases inertes absorvidos por seu organismo.   
88  MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, Anexo NO 6: 

Trabalhos sob Condição Hiperbárica, 1978.  
89   Ibid. 



 

essa Norma, é de 40 (quarenta metros).  

Aproveitando essa oportunidade, verificou-se, através do sítio da Sociedade 

Brasileira de Medicina Hiperbárica na Internet, aquelas entidades cadastradas e 

credenciadas, capazes de prestar serviços nesse ramo da medicina. Abaixo, 

listamos a porcentagem de serviços hiperbáricos por Regiões Geográficas: 

 

 

GRÁFICO 9 – Percentual de Serviços Hiperbáricos por Regiões Geográficas 

Fonte: Adaptado de http://www.sbmh.com.br/site/#servicos-medicos. Acesso em: 12 jul. 2011. 

 

4) O uso de câmaras de compartimento único só será permitido, em 

emergência, para transporte de acidentado, até o local onde houver instalada uma 

câmara de duplo compartimento90; 

Conclui-se com essa diretriz que, caso a Bda Op Esp vá adquirir uma Câmara 

de Recompressão (Hiperbárica) com a finalidade de apoiar em melhores condições 

de segurança a atividade de seus mergulhadores, além de móvel, deverá possuir 

dois compartimentos, a menos que, essa estrutura seja vocacionada somente para o 

transporte do acidentado até uma outra câmara de duplo compartimento. Assim 

sendo, haveria a necessidade de existir uma segunda câmara, capaz de permanecer 

no local da faina91 de mergulho para apoiar as atividades que ali se desenvolvem, 

enquanto a primeira desloca o acidentado para o tratamento na câmara de duplo 

compartimento. 

5) Nas operações de mergulho em que for obrigatória a utilização de câmara 

de superfície, só poderá ser iniciado o segundo mergulho após o término do período 

                                                 
90  MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NR 15 - Atividades e Operações Insalubres, Anexo NO 6: 

Trabalhos sob Condição Hiperbárica, 1978. 
91  É uma tarefa que geralmente envolve grupos grandes ou específicos. Lida; trabalho prolongado. 

http://www.sbmh.com.br/site/#servicos-medicos


 

 

de observação do mergulho anterior, a menos que haja no local, em disponibilidade, 

uma segunda câmara e pessoal suficiente para operá-la92; 

Esta obrigatoriedade é muito importante, e visa preservar a condição física 

dos mergulhadores que recém saíram do ambiente hiperbárico, a fim de deixar livre 

a câmara hiperbárica que fará a recompressão em caso de mau súbito. Esse 

período de observação é de 12 horas para mergulhos a ar e de 24 horas para 

mergulhos com misturas respiratórias artificiais (atualmente, a Bda Op Esp não 

mergulha empregando misturas respiratórias artificiais). 

6) Durante o período de observação, as câmaras de superfície deverão estar 

desocupadas e prontas para utilização, de modo a atender a uma possível 

necessidade de recompressão do mergulhador (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 1978); 

É exatamente o que já foi explicado acima. Além disso, a Norma 

Regulamentadora 15 também prescreve: 

2.10.12 Durante o período de observação não será permitido aos 
mergulhadores: 
a) realizar outro mergulho, exceto utilizando as tabelas apropriadas para 
mergulhos sucessivos93; 
b) realizar voos a mais de 600 m (seiscentos metros); 
c) realizar esforços físicos excessivos; 
d) afastar-se do local da câmara, caso o mergulho tenha se realizado com a 
utilização de Misturas Respiratórias Artificiais-MRA (MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO, 1978). 
 

Interessante notar, devido a impossibilidade de se realizar voos a mais de 600 

m (seiscentos metros) de altitude, que até mesmo a evacuação aero-médica (Ev 

Aem), fica dificultada ou impossibilitada de se fazer presente visando socorrer um 

mergulhador acidentado. Isso nos aponta a extrema necessidade de prover o 

suporte de saúde do mergulhador acidentado, em tempo de paz, a partir do próprio 

local onde desenvolve-se a operação de mergulho. Esteja ela inserida em um 

contexto de ensino (formação de mergulhadores) ou mesmo de adestramento. 

Corroborando, dessa maneira, com a necessidade de uma câmara móvel, presente 

no local.  

7) Outra Regra de Segurança que a Norma Regulamentadora 15 faz 

referência é a profundidade máxima de trabalho para cada equipamento de 

mergulho empregado: 

                                                 
92  MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, op. cit., nota 90. 
93  Todo mergulho realizado após um intervalo de superfície maior que 10 minutos e menor que 12 horas. 



 

2.10.13 Nas operações de mergulho discriminadas neste subitem deve ser 
observado o seguinte: 
a) mergulho com equipamento autônomo a ar comprimido: profundidade 
máxima igual a 40 m (quarenta metros); 
b) mergulho com equipamento a ar comprimido suprido pela superfície: 
profundidade máxima igual a 50 m (cinquenta metros); 
c) mergulho sem apoio de sino aberto: profundidade máxima igual a 50 m 
(cinquenta metros); 
d) mergulho de intervenção com Misturas Respiratória Artificial-MRA e 
apoiado por sino aberto: profundidade máxima igual a 90 m (noventa 
metros); 
e) mergulho de intervenção com Mistura Respiratória Artificial-MRA e 
apoiado por sino de mergulho: profundidade máxima igual a 130 m (cento e 
trinta metros)(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1978). 

  

Os únicos equipamentos de mergulho enumerados no item 2.10.13 anterior, 

que a Bda Op Esp emprega são: equipamento de mergulho autônomo a ar 

comprimido e equipamento a ar comprimido suprido pela superfície (mergulho 

dependente ou semiautônomo), os quais já vinham seguindo esses limites de 

profundidade para trabalhos. Observa-se que, a Norma Regulamentadora 15, por se 

tratar de uma Norma Trabalhista, não contempla os limites de profundidade de 

trabalho do equipamento autônomo de circuito fechado, em virtude de ser um 

equipamento que apresenta características e vocação para emprego militar, não é 

comumente empregado no meio de mergulho comercial, apesar de vir crescendo 

sua utilização por profissionais civis nas atividades de foto submarina e exploração 

de cavernas. 

8) Outras Regras de Segurança relevantes abordadas pela Norma 

Regulamentadora 15 são: 

2.10.13.4 O tempo máximo submerso diário, em mergulhos utilizando ar 
comprimido, não deverá ser superior a 4 (quatro) horas, respeitando-se, 
ainda, os seguintes limites [grifo nosso]: 
a) Mergulho com Equipamento Autônomo: o tempo de fundo deverá ser 
mantido dentro dos limites de mergulho sem descompressão, definidos nas 
tabelas em anexo94; 
b) Mergulho com Equipamento Suprido da Superfície: o tempo de fundo 
deverá ser inferior aos limites definidos nas tabelas de mergulhos 
excepcionais em anexo. 
[...] 
2.10.18 Qualquer operação de mergulho deverá ser interrompida ou 
cancelada pelo supervisor de mergulho, quando as condições de segurança 
não permitirem a execução ou continuidade do trabalho. 
[...] 
2.12.2 O Livro de Registro do Mergulhador-LRM será aprovado pela 
Diretoria de Portos e Costas-DPC, devendo dele constar, além dos dados 
pessoais do mergulhador e do registro dos exames médicos periódicos: 
a) o nome e endereço do empregador; 

                                                 
94  O ANEXO “A” apresenta a TABELA LIMITE SEM DESCOMPRESSÃO (TLSD) utilizada pela MARINHA 

DO BRASIL, lá se encontram os limites de exposição para os mergulhos sem descompressão.  



 

 

b) a data: 
c) o nome ou outra designação da embarcação ou plataforma de mergulho 
de onde é conduzida a operação de mergulho e sua localização; 
d) o nome do supervisor de mergulho; 
e) a máxima profundidade atingida em cada mergulho; 
f) para cada mergulho, a hora em que deixou a superfície e o respectivo 
tempo de fundo; 
g) quando o mergulho incluir um tempo numa câmara hiperbárica, detalhes 
de qualquer tempo dispendido fora da câmara, a uma compressão diferente; 
h) o tipo de equipamento empregado e, quando for o caso, a composição da 
Mistura Respiratória Artificial utilizada; 
i) o trabalho realizado em cada mergulho, mencionando o ferramental 
utilizado; 
j) as tabelas de descompressão seguidas em cada mergulho; 
l) qualquer tipo de acidente ou lesão sofrida, bem como a ocorrência de 
doença descompressiva ou outros males; 
m) qualquer outro elemento de importância para sua saúde ou integridade 
física. 
[...] 
(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1978). 
 

O Livro Registro do Mergulhador não é empregado pela Bda Op Esp. Essa 

ferramenta permitiria um maior controle da atividade de mergulho. Fazendo um 

paralelo com a Atividade Aeroterrestre, constata-se que essa atividade é rigidamente 

controlada. Possui Normas Gerais de Ação (NGA) própria, diversos documentos que 

a regulamentam e segue padrões rígidos de Inspeção de Saúde Anual para aqueles 

que a desenvolvem. Enquanto isso, a Atividade Subaquática carece de maior 

regulamentação, controle e atenção, não somente pela Bda Op Esp, mas, 

principalmente, pelo EB.   

9) Segundo a Norma Regulamentadora 15, com relação às Câmaras 

Hiperbáricas, seguem abaixo as obrigatoriedades de certificação, características e 

testes pelas quais as mesmas devem submeter-se: 

2.11.2 Os equipamentos de mergulho utilizados nas operações de mergulho 
deverão possuir certificado de aprovação fornecido ou homologado pela 
Diretoria de Portos e Costas-DPC. 
2.11.3 Os vasos de pressão deverão apresentar em caracteres indeléveis e 
bem visíveis: 
a) limites máximos de trabalho e segurança; 
b) nome da entidade que o tenha aprovado; 
c) prazo de validade do certificado; 
d) data do último teste de ruptura. 
2.11.4 O certificado referido no subitem 2.11.2 não terá validade se: 
a) qualquer alteração ou reparo tiver sido efetuado no sistema ou 
equipamento de forma a alterar suas características originais; 
b) vencidos os períodos estabelecidos no quadro abaixo para os testes de 
vazamento e testes de ruptura [grifo nosso]: 

EQUIPAMENTOS TESTE DE VAZAMENTO TESTE DE 
RUPTURA 

Câmaras 
Hiperbáricas 

2 anos 5 anos 

Reservatórios de 5 anos 5 anos 



 

Gases Não Submerso 

Reservatório de 
Gases Submerso 

2 anos 5 anos 

Equipamentos com 
pressão de trabalho 
superior a 500 Mbar 

2 anos 2 anos 

2.11.5 A pressão do teste de ruptura dos equipamentos deverá ser igual a 
1,5 vezes a pressão máxima de trabalho para a qual foram projetados. 
2.11.6 Preferencialmente, serão utilizados testes hidrostáticos, contudo, em 
caso de impossibilidade, poderão ser realizados testes pneumáticos, 
quando suficientes precauções forem tomadas para a segurança das 
pessoas, no caso de falha estrutural do equipamento. 
[...] 
2.11.19 Todas as câmaras hiperbáricas deverão: 
a) ser construídas: 
I. com vigias que permitam que todos os seus ocupantes sejam 
perfeitamente visíveis do exterior; 
II. de forma que todas as escotilhas assegurem a manutenção da pressão 
interna desejada; 
III. de forma que todas as redes que atravessem seu corpo disponham, 
interna e externamente próximo ao ponto de penetração, de válvulas ou 
outros dispositivos convenientes à segurança; 
IV. dispondo, em cada compartimento, de válvulas de alívio de pressão 
interna máxima do trabalho, capazes de serem operadas do exterior; 
V. com isolamento térmico apropriado, de forma a proteger seus ocupantes, 
quando utilizadas Misturas Respiratórias Artificiais; 
VI. de modo a minimizar os riscos de incêndio interno e externo; 
VII. de modo a minimizar o ruído interno. 
b) ser equipadas: 
I. com dispositivo de segurança para impedir sucção nas extremidades 
internas das redes, que possam permitir sua despressurização; 
II. de modo que a pressão em seus compartimentos possa ser controlada 
interna e externamente; 
III. com indicadores da profundidade correspondente à pressão interna, no 
seu interior e no local de controle na superfície; 
IV. com estojo de primeiros socorros, contendo medicamentos adequados 
para o tratamento de acidentes típicos e as instruções para sua aplicação, 
na ausência do médico; 
V. com sistema de iluminação normal e de emergência, em todos os seus 
compartimentos; 
VI. com ferramentas adequadas para atender a uma possível emergência; 
VII. com tabelas de descompressão adequadas, bem como regras para 
procedimentos em emergências; 
VIII. nos mergulhos com Misturas Respiratórias Artificiais-MRA, com 
analisador da pressão parcial ou de percentagem de oxigênio; 
IX. nos mergulhos com Misturas Respiratórias Artificiais-MRA, com 
equipamento automático que registre, gráfica e cronologicamente, as 
variações da pressão interna, desde o início da pressurização até o término 
da descompressão ou tratamento hiperbárico [grifo nosso]. 
2.11.20 Todas as câmaras de superfície deverão: 
a) ser construídas: 
I. com, no mínimo, 2 (dois) compartimentos estanques, pressurizáveis 
independentemente; 
II. de modo a ter espaço suficiente, em um dos compartimentos, para 
permitir que dois adultos permaneçam deitados, com relativo conforto; 
III. de modo a ter um diâmetro mínimo de 1,75 m (um metro e setenta e 
cinco centímetros), exceto aquelas já em uso no País, na data da 
publicação deste Anexo; 
[...] 
V. com comportamentos próprios que permitam a transferência, sob 



 

 

pressão, do exterior para o interior e vice-versa, de medicamentos, 
alimentos e equipamentos necessários. 
b) ser equipadas: 
I. em cada compartimento, com recursos de combate a incêndio adequados; 
II. com sistema capaz de fornecer a seus ocupantes oxigenoterapia 
hiperbárica, através de máscaras faciais, havendo exaustão direta para o 
exterior quando forem utilizadas Misturas Respiratórias Artificias como 
atmosfera ambiente; 
[...] 
2.11.20.1 Nos mergulhos com ar comprimido, quando a descompressão não 
exceder a 2 (duas) horas, ou nos casos em que seja necessário o 
tratamento hiperbárico, será permitida a utilização de câmaras com 
diâmetro mínimo de 1,20 m (um metro e vinte centímetros). 
2.11.20.2 Ficam dispensados das exigências dos subitens 2.11.19 e 2.11.20 
as câmaras destinadas, exclusivamente, a transporte em condições de 
emergência (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 1978).  

 

Segundo Carli (2007, p. 197): 

Novamente, frisa-se que a atividade militar é peculiar, mas visualiza-se que 
o respeito a tais determinações de uma norma que tem por objetivo a 
preservação da saúde e da integridade física dos mergulhadores 
profissionais, pode muito bem ser respeitada pelos militares em tempo de 
paz. 
 

Verifica-se que a atividade de mergulho desenvolvida pela Bda Op Esp 

necessita de maior regulamentação e normatização, apesar dessa Norma não se 

aplicar à realidade dessa GU, nem pela sua destinação e muito menos pelos 

equipamentos e estruturas de mergulho que abarca, ela se reveste de importância 

fundamental, uma vez que, junto com outras normatizações brasileiras, poderá vir a 

nortear as atividades do EB nessa área, principalmente, através de um maior 

controle do período de observação; emprego de médicos hiperbáricos nas atividades 

de mergulho; emprego de enfermeiros possuidores de Curso de Medicina 

Hiperbárica; e utilização do Livro Registro do Mergulhador adaptado.  

 

2.7.2  Norma da Autoridade Marítima para Atividades Subaquáticas (NORMAM-

15/DPC) 

 

Esse documento possui o propósito de estabelecer normas básicas para 

controle e certificação de equipamentos e sistemas de mergulho, cadastramento de 

empresas prestadoras de serviços subaquáticos e credenciamento de entidades 

para ministrar cursos de mergulho profissional.  

A NORMAM-15/DPC (BRASIL, 2003, p. VXI) abrange toda empresa ou 

entidade com finalidade comercial, que execute atividades envolvendo instrução ou 

operações de mergulho profissional. 



 

Verifica-se que tal Norma, conforme seu propósito e abrangência, não se 

aplicam às atividades de mergulho desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, muito 

menos, àquelas desenvolvidas Bda Op Esp. Cabe aos mesmos, o estudo 

pormenorizado dessa legislação, a fim de regulamentar suas atividades de 

mergulho.  

Para efeito da NORMAM-15/DPC (BRASIL, 2003, p. IX-X), os sistemas de 

mergulho são divididos em: 

1) Sistemas de Mergulho para Águas Interiores (Cap. 5). 

a) Sistemas de Mergulho até 20 metros de profundidade; 

b) Sistemas para Mergulhos até 30 metros de profundidade; 

c) Sistemas para Mergulho a profundidades entre 30 e 50 metros ou em 

presença de condições perigosas ou especiais. 

2) Sistemas de Mergulho para Mar Aberto (Cap. 6). 

a) Requisitos básicos dos Sistemas para Mergulho até 50 metros com Ar 

comprimido; 

b) Requisitos básicos dos Sistemas para Mergulho de profundidade até 90 

metros; 

c) Requisitos básicos dos Sistemas para Mergulho de profundidade até 300 

metros. 

Dessa feita, interessam ao presente trabalho todos os Sistemas de Mergulho 

para águas Interiores e o Sistema de Mergulho para Mar Aberto até 50 metros com 

Ar comprimido, tendo em vista que essas são as profundidades onde são 

desenvolvidas a maioria das missões de mergulho da Bda Op Esp. 

Para se iniciar o estudo da presente Norma (alteradas através da Portaria No 

106/DPC, de 23 de dezembro de 2004), cabe verificar algumas de suas definições, 

àquelas necessárias à consecução do objetivo desse trabalho. As definições que 

forem idênticas à NORMA REGULAMENTADORA 15 não serão abordadas 

novamente. A não ser que possuam outros termos designativos. As definições que 

interessam ao estudo, são as seguintes: 

a – Águas Interiores: faixa de mar compreendida por baías, canais, rios, 
lagoas e represas e toda faixa de água abrigada por proteção natural ou 
artificial; 
b – Auxiliar de Superfície: Membro da equipe de mergulho, mergulhador 
incumbido dos trabalhos de apoio na superfície; 
c – Câmara Hiperbárica ou de recompressão/descompressão: vaso 
especialmente projetado para a ocupação humana, no qual os ocupantes 
podem ser submetidos a condições hiperbáricas; 



 

 

d – Câmara de Superfície para Mergulho: câmara hiperbárica 
especialmente projetada para ser utilizada na descompressão dos 
mergulhadores, requerida pela operação ou para tratamento hiperbárico; 
[...]  
q – Equipe de Mergulho: Conjunto de pessoas, designadas pela empresa 
de mergulho para estarem presentes e participarem das operações de 
mergulho, devendo dela fazer parte o mergulhador, o supervisor, e todo o 
pessoal necessário a conduzir a operação com segurança; 
[...] 
s – Livro de Registro do Mergulhador – LRM: documento obrigatório que 
atesta a habilitação e aptidão física e de saúde do mergulhador e registra as 
operações de mergulho realizadas pelo seu respectivo titular; 
[...] 
x – Mergulho de Saturação: mergulho caracterizado pela técnica de 
saturação; 
[...] 
ll – Técnicas de Saturação: os procedimentos pelos quais se evita 
repetidas compressões e descompressões do mergulhador para a pressão 
atmosférica, permanecendo por um período de tempo, submetido à pressão 
ambiente maior que aquela, de tal forma que seu organismo se mantenha 
saturado com os gases inertes das misturas respiratórias; 
mm – Técnico de Saturação: o profissional devidamente qualificado para 
aplicação das técnicas adequadas às operações em saturação, habilitado a 
fazer análises de gases e preparar as misturas respiratórias necessárias; 
[...] 
pp – Umbilical: o conjunto de linha de vida, mangueira de suprimento 
respiratório e outros componentes que se façam necessários à execução 
segura do mergulho, de acordo com a sua complexidade; 
qq – Luz do dia: período compreendido entre o nascer e o por do sol 
(BRASIL, 2003, p. 1-1 a 1-3). 
  

Segundo a NORMAM-15/DPC: 

O sistema para mergulho em águas interiores até a profundidade de 20 
(vinte) metros poderá ser constituído por equipamentos autônomos e 
somente poderá ser empregado para trabalhos leves, em mergulho sem a 
necessidade de descompressão (ex: inspeções visuais e fotografias 
submarinas) e na ausência de condições perigosas ou especiais. 
Sua composição básica é: 
1) ampola de ar fabricada e testada hidrostaticamente a cada 5 (cinco) anos 
de acordo com as normas da ABNT ou equivalente, com pelo menos 8 (oito) 
litros de volume hidrostático; 
2) suspensório de segurança com alça para içamento do mergulhador; 
3) colete de flutuabilidade controlada; 
4) profundímetro e faca de segurança; 
5) roupa apropriada, máscara facial, cinto com fivela de soltura rápida, e 
demais itens de uso individual; 
6) válvulas reguladoras de duplo estágio; 
7) relógio de mergulho e tabelas de descompressão; 
8) compressor de ar de alta pressão com capacidade mínima de 150 
kgf/cm2, para carregamento de ampolas de mergulho; 
9) cabo guia com pelo menos 75 metros de comprimento e carga de ruptura 
de 100 kg, dotado de mosquetão de soltura rápida em uma das suas 
extremidades 
Não é obrigatório o compressor de ar utilizado pelo sistema estar localizado 
no local de mergulho (BRASIL, 2003, p. 5-1). 

 

Observa-se que, dadas as circunstâncias da atividade militar, face à sua 

peculiaridade, nem sempre será possível o emprego de todos esses meios que 



 

compõem esse sistema, um exemplo disso é o uso desse suspensório de 

segurança. Para compensar isso, a menor unidade de emprego de mergulhadores 

no meio militar é a dupla. A qual permanece “unida” por uma linha de vida de soltura 

rápida presa no pulso de ambos os mergulhadores. A finalidade desse método é 

permitir o monitoramento constante de um mergulhador pelo outro e vice-versa. 

Interessante perceber que, para essa Norma, as Condições perigosas e/ou 

Especiais foram acrescidas de mais quatro itens: 

 

j – Condições Perigosas e/ou Especiais: situações em que uma operação 
de mergulho envolva riscos adicionais ou condições adversas, tais como: 
1. uso e manuseio de explosivos; 
2. trabalhos submersos de corte e solda; 
3. trabalhos em mar aberto; 
4. correntezas superiores a 1 (um) nó; 
5. estado de mar igual ou superior a 4 na escala Beaufort (altura de onda de 
1,5 metros); 
6. manobras de peso ou trabalhos que impossibilitem o controle da 
flutuabilidade do mergulhador; 
7. trabalhos noturnos; 
8. trabalhos em ambientes confinados; 
9. águas poluídas; 
10. sem visibilidade; 
11. uso de equipamentos elétricos, cuja amperagem/voltagem representem 
risco de vida, de acordo com o manual do fabricante; e 
12. trabalho em usinas nucleares onde exista o risco de contaminação 
radioativa, de acordo com as normas da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (BRASIL, 1995, p. 1-1, grifo nosso). 

 

Dentre esses quatro novos itens, observa-se que dois deles, águas poluídas e 

sem visibilidade, são características totalmente capazes de serem encontradas em 

situações de emprego real dos mergulhadores da Bda Op Esp. Enquanto os outros 

dois novos itens caracterizam-se por exigir um mergulho mais técnico, o que nos 

permite inferir uma comparação com o que seria o mergulho da Arma de 

Engenharia. 

Sistemas para Mergulhos até 30 metros de profundidade: 

O emprego de equipamentos dependentes para mergulhos de profundidade 
até 30 (trinta) metros, que atendam apenas aos requisitos básicos listados a 
seguir, só poderá ser efetivado na ausência de condições perigosas ou 
especiais [grifo do autor]. 
a) Compressor de ar com vazão equivalente a 168 l/min medidos na 
pressão atmosférica (40 l/min a 12,2 kgf/cm2), por mergulhador, e pressão 
de trabalho de 12,2 kgf/cm2, lubrificado com óleo mineral não detergente, 
dotado de filtros para separação de água, óleo, partículas e outros 
contaminantes. O conjunto de compressor e filtro deverá ser capaz de 
fornecer ar comprimido que satisfaça, a qualquer tempo, aos limites de 
contaminantes previstos no Capítulo 12. 
b)  Opcionalmente, em lugar do compressor de ar, poderá ser empregado 
quadro de ampolas de alta pressão que atenda pelo menos aos seguintes 



 

 

requisitos: 
1) quadro composto de pelo menos duas ampolas; 
2) pressão mínima de trabalho das ampolas de 150 Kgf/cm2; 
3) volume mínimo da ampola de 30 litros; 
4) rabichos e conexões flexíveis aprovadas e testadas para a pressão de 
trabalho; 
5) válvula reguladora de alta vazão, para redução da pressão até 12,2 
Kgf/cm2; e 
6) compressor de ar de alta pressão com capacidade mínima de 150 
Kgf/cm2, para carregamento das ampolas. 
Poderá ser aceito o carregamento das ampolas por empresas 
especializadas no fornecimento de ar comprimido para respiração humana, 
devendo essa característica ser lançada no certificado, quando aplicável. 
3)  Reservatório de ar comprimido, construído e testado de acordo com 
Norma da ABNT ou equivalente, e que atenda aos seguintes requisitos: 
1) ter volume interno de no mínimo oitenta litros; 
2) pressão de trabalho de 12,2 Kgf/cm2; 
3) ser testado hidrostaticamente a cada cinco anos; 
4) ser dotado de janela que permita efetuar limpeza e inspeção visual 
interna, a serem realizadas anualmente; e 
5) ser dotado de manômetro, válvula de segurança regulada para 10% 
acima da pressão de trabalho do reservatório, válvula de retenção na 
admissão de ar comprimido, dreno e janela de inspeção; 
4) Umbilical básico, sem emendas, composto por uma mangueira de ar com 
diâmetro interno mínimo de 8,0 mm e comprimento máximo de cem (100) 
metros, com pressão de trabalho de 12,2 Kgf/cm2 estabelecida pelo 
fabricante, resistente a tração equivalente ao içamento de 100 Kg e linha de 
150 Kg, com mosquetões de desengate rápido; 
5) Suspensório de segurança com alça para içamento e tirantes entre as 
pernas do mergulhador; 
6) Profundímetro ou dispositivo para acompanhar a profundidade do 
mergulhador pelo controle na superfície (pneufatômetro) e faca de 
segurança;  
7) Roupa apropriada, máscara facial, válvula reguladora de mergulho, cinto 
de pesos e demais itens de uso individual; e 
8) Garrafa para suprimento de emergência fabricada e testada 
hidrostaticamente a cada cinco (5) anos de acordo com as normas da ABNT 
ou equivalente, com volume interno mínimo de cinco litros e pressão de 
trabalho igual ou superior a 150 Kgf/cm2 (BRASIL, 2003, p. 5-1 a 5-2). 

 

Essa normatização acima, serve de base para a verificação de como a Bda 

Op Esp vem desenvolvendo suas atividades nessas profundidades.  

Conforme a NORMAM-15/DPC (BRASIL, 2003, p. 5-2), “os sistemas para 

mergulhos em águas interiores a profundidades entre 30 até 50 metros ou em 

presença de condições perigosas ou especiais deverão atender aos mesmos 

requisitos estabelecidos para mergulhos até 50 metros em mar aberto”. Portanto, 

quando for abordado o mergulho em Mar Aberto, far-se-á referência a esse perfil de 

mergulho.  

Observa-se agora, a obrigatoriedade do emprego de câmara de 

recompressão (hiperbárica), para mergulhos em águas interiores, segundo a 

NORMAM-15/DPC: 



 

a) Mergulhos até a profundidade de 30 m sem descompressão e sem 
condições perigosas ou especiais. 
Os mergulhos realizados em águas interiores, até a profundidade de trinta 
metros, sem descompressão e na ausência de condições perigosas ou 
especiais poderão ser realizados sem que uma câmara de recompressão 
(hiperbárica) esteja exclusivamente dedicada (BRASIL, 2003, p. 5-2, grifo 
nosso). 
 

Observa-se que os mergulhos realizados em águas interiores, até a 

profundidade de trinta metros, sem descompressão e na ausência de condições 

perigosas ou especiais poderão ser realizados sem que uma câmara de 

recompressão (hiperbárica) esteja exclusivamente dedicada.  O que aponta que, na 

presença de condições perigosas ou especiais, deveria haver uma câmara 

hiperbárica exclusivamente dedicada, apesar de ainda não depreender que a 

mesma deveria estar no local do mergulho. A NORMAM-15/DPC (BRASIL, 2003, p. 

5-2), para este perfil de mergulho, continua: “o planejamento desse mergulho, 

contudo, deverá incluir a informação da localização da câmara mais próxima”.  

Lembrando que deve-se considerar o meio de transporte do mergulhador acidentado 

a partir do local do mergulho até essa câmara e, sabendo que esse transporte 

dificilmente poderá ser realizado por helicóptero, tendo em vista que o mesmo 

deverá voar abaixo de 600 metros de altitude (NR 15), seria prudente, já que a maior 

parte dos mergulhos militares tratarão com tais condições perigosas ou especiais, 

dispor de uma câmara hiperbárica no local do mergulho. 

 
b) Mergulhos até a profundidade de 30 m em presença de condições 
perigosas ou especiais e com descompressão de até 20 minutos. 
Para mergulhos realizados em águas interiores, até a profundidade de trinta 
metros em presença de condições perigosas ou especiais e com 
descompressão de até 20 minutos, uma câmara de recompressão 
(hiperbárica) deverá estar disponível e pronta para uso a uma distância 
de até uma hora de viagem, considerando-se os recursos para 
transporte do mergulhador efetivamente disponíveis no local do mergulho 
[grifo nosso]. 
Esta câmara deverá estar mobilizada para emprego exclusivo e dedicado 
por frente de trabalho (BRASIL, 1995, p. 5-3, grifo nosso). 
 

Para esse perfil de mergulho constata-se que, a obrigatoriedade da câmara 

hiperbárica a uma distância de até 1 (uma) hora só ocorrerá caso se faça presente 

duas condições: a presença de condições perigosas ou especiais e a 

descompressão de até 20 minutos. Como, em princípio, nenhum mergulho será 

planejado com descompressão, pode-se descartar a necessidade da câmara. 

Porém, dependendo dos fatores da decisão e aliado à concentração dos serviços 

hiperbáricos brasileiros, conforme informa o sítio da Sociedade Brasileira de 



 

 

Medicina Hiperbárica na Internet, ocorrer no eixo Rio – São Paulo, seria preventivo 

dispor de uma câmara hiperbárica com pessoal habilitado a operá-la no local do 

mergulho a fim de apoiar as operações. 

 
c) Mergulhos até a profundidade de 30 m com descompressão maior 
do que 20 minutos ou entre 30 e 50 m de profundidade. 
Para mergulhos realizados até a profundidade de 30 metros e que exijam 
descompressão maior do que 20 minutos ou que sejam realizados a 
profundidades entre 30 e 50 metros de profundidade, uma câmara de 
recompressão (hiperbárica), deverá estar pronta e disponível no local 
do mergulho, com emprego dedicado e exclusivo (BRASIL, 2003, p. 5-3, 
grifo nosso). 
 

Para esses perfis, pode-se levar em conta somente o segundo: “... entre 30 e 

50 m de profundidade”. Observa-se que, a partir de 30 (trinta) metros de 

profundidade, independente de condições perigosas ou especiais, mergulho com 

descompressão ou não, obriga-se a existência de uma câmara hiperbárica pronta e 

disponível no local do mergulho, com o seu emprego exclusivo e dedicado à esse 

mergulho. O interessante aqui é lembrar das Regras de Segurança da NR 15:  “Nas 

operações de mergulho em que for obrigatória a utilização de câmara de superfície, 

só poderá ser iniciado o segundo mergulho após o término do período de 

observação do mergulho anterior, a menos que haja no local, em disponibilidade, 

uma segunda câmara e pessoal suficiente para operá-la”. Mais uma vez, observa-se 

aqui a peculiaridade da atividade militar. No mínimo existirá no interior do meio 

líquido, pelo menos 02 (dois) mergulhadores. Em atividades de ensino, 

adestramento e em situações particulares, esse número de mergulhadores imersos 

ao mesmo tempo crescerá ainda mais. Isso conduz, segundo a normatização 

existente, à necessidade de possuir pelo menos duas câmaras hiperbáricas no local 

do mergulho, a fim de permitir a continuidade dos trabalhos com segurança.  

d) Mergulhos com descompressão na superfície. 
Nas operações em que for programada descompressão na superfície para o 
mergulho seguinte, este somente poderá iniciar após o término do período 
de observação do mergulho anterior, a menos que exista no local e em 
disponibilidade, uma segunda câmara de recompressão (hiperbárica) com 
pessoal suficiente e treinado para operá-la (BRASIL, 2003, p. 5-3). 
 

Idêntico ao que foi comentado acima. 

Observa-se a seguir, um quadro resumo que ilustra tudo o que é abordado 

pela NORMAM-15/DPC, para emprego da Câmara Hiperbárica em mergulhos em 

Águas Interiores: 

 



 

CARACTERÍSTICAS DO MERGULHO 

 

UTILIZAÇÃO DA CÂMARA DE 

RECOMPRESSÃO (HIPERBÁRICA) 

a) realizado em águas interiores; 

b) até 30 metros; 

c) sem descompressão; 

d) sem condições perigosas ou especiais. 

1) Sem câmara de recompressão (hiperbárica) 

exclusivamente dedicada; 

2) No planejamento do mergulho, incluir 

informações sobre a localização da câmara mais 

próxima, assim como os recursos para o 

transporte do mergulhador até a referida câmara. 

a) realizado em águas interiores; 

b) até 30 metros; 

c) com descompressão de até 20 minutos; 

d) na presença de condições perigosas ou 

especiais. 

1) Câmara de recompressão (hiperbárica) 

disponível e pronta para utilização a uma 

distância de até 1 (uma) hora de viagem, 

considerando-se os recursos para o transporte do 

mergulhador; 

2) A Câmara de recompressão (hiperbárica) 

deverá estar mobilizada para emprego exclusivo 

e dedicado por frente de trabalho.  

a) realizado até 30 metros com descompressão 

maior que 20 (vinte) minutos; ou 

b) realizados entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) 

metros. 

1) Câmara de recompressão (hiperbárica) 

disponível no local de mergulho, com emprego 

dedicado e exclusivo. 

a) realizado com descompressão na superfície. 1) O mergulho seguinte somente poderá iniciar 

após o término do período de observação do 

mergulho anterior, a menos que haja no local 

disponibilidade de uma segunda câmara de 

recompressão (hiperbárica) com pessoal 

suficiente para operá-la. 

a) Permanência do mergulhador em câmara 

hiperbárica por período superior a 12 (doze) 

horas. 

Câmara dotada dos seguintes recursos: 

1) Sistemas de controle de temperatura e 

umidade do meio ambiente interno; e 

2) Sistema sanitário completo, incluindo vaso, 

chuveiro e lavatório com água quente e fria. 

QUADRO 3 - Quadro resumo da obrigatoriedade da câmara hiperbárica para mergulhos em 
Águas Interiores. 
Fonte: Adaptado de NORMAM-15/DPC, 2003. 

 

A partir de agora, será abordado, segundo as NORMAM-15/DPC, os 

Sistemas de Mergulho para Mar Aberto, até a profundidade de 50 metros. Elencado 

como a máxima profundidade dos mergulhos que a Bda Op Esp desempenha 

atualmente. Lembra-se, que tais parâmetros também aplicam-se aos sistemas para 

mergulhos em águas interiores a profundidades entre 30 e 50 metros. 



 

 

 

Os sistemas para mergulhos em mar aberto até 50 (cinquenta) metros 
devem ser constituídos com pelo menos os seguintes equipamentos: 
a) Compressor de ar com vazão equivalente a 240 l/min medidos na 
pressão atmosférica (40 l/min a 14,2 Kgf/cm2), por mergulhador, e pressão 
de trabalho de 14,2 Kgf/cm2 estabelecida pelo fabricante, lubrificado com 
óleo mineral não detergente, dotado de filtros para separação de água, óleo, 
partículas e outros contaminantes. O conjunto de compressor e filtro deverá 
ser capaz de fornecer ar comprimido que satisfaça, a qualquer tempo, aos 
limites de contaminantes previstos no item 1203. 
b) Reservatório de ar comprimido, construído e testado de acordo com 
Norma da ABNT ou equivalente, e que atenda aos seguintes requisitos: 
1) ter volume interno de no mínimo 150 (cento e cinquenta) litros;  
2) ter pressão de trabalho de 14,2 Kgf/cm2;  
3) ser testado hidrostaticamente a cada cinco anos;  
4) sofrer limpeza e inspeção visual interna anualmente; e 
5) ser dotado de manômetro, válvula de segurança regulada para 10% 
acima da pressão de trabalho do reservatório, válvula de retenção na 
admissão de ar comprimido, d reno e janela de inspeção; 
c) Umbilical básico, sem emendas, composto por uma mangueira de ar com 
diâmetro interno mínimo de 8,0 mm e comprimento máximo de cem (100) 
metros, com pressão de trabalho mínima compatível com a pressão de 
trabalho do reservatório de ar comprimido, resistente à tração equivalente 
ao içamento de 100 Kg e linha de vida constituída por cabo especial com 
carga de trabalho igual ou superior a 150 Kg, com mosquetão de desengate 
rápido; 
d) Suspensório de segurança com alça para içamento e tirantes entre as 
pernas do mergulhador;  
e) Faca de segurança; 
f) Roupa apropriada, capacete, máscara tipo “full face” ou capacete de 
mergulho, cinto de pesos e demais itens de uso individual; e 
g) Equipamentos de comunicação por fio entre o mergulhador e o controle 
na superfície, com cabos de comunicação dos umbilicais blindados;  
h) Garrafa para suprimento de emergência com volume interno mínimo de 
cinco litros e pressão de trabalho igual ou superior a 150 Kgf/cm2 conectada 
diretamente à máscara ou aos capacete do mergulhador;  
i) Dispositivo para acompanhar a profundidade do mergulhador pelo 
controle na superfície (pneufatômetro);  
j) Para mergulho até 30 metros (inclusive) deverá estar disponível uma 
câmara de recompressão (hiperbárica), capaz de aplicar as Tabelas de 
Tratamento de Acidentes de Mergulho apropriadas, a uma distância 
que não exceda uma hora de viagem desde o local do mergulho, 
considerado o meio de transporte disponível e mobilizado na área; 
l) Para mergulho com profundidade maior do que trinta (30) metros ou 
o tempo de descompressão maior do que vinte (20) minutos, é 
obrigatório a presença, no local do mergulho, de uma câmara de 
recompressão (hiperbárica); e 
Para efeito do atendimento do previsto nos itens j) e l) acima será admitido 
o emprego dedicado e exclusivo por frente de trabalho, de câmara de 
recompressão (hiperbárica) certificada isoladamente. Nesse caso, deverá 
ser anotada a seguinte advertência no item 4 do Certificado de Segurança 
de Sistema de Mergulho: 
“Para operação em profundidade maior que 30 (trinta) metros é obrigatório 
estar disponível uma câmara de recompressão (hiperbárica) certificada por 
Sociedade Classificadora reconhecida pela DPC”. 
m) Caso a profundidade seja maior do que (40) quarenta metros ou o 
tempo de descompressão maior do que 20 (vinte) minutos é 
obrigatória a utilização de sino aberto (sinete) para mergulho; 
Para efeito do atendimento do previsto no item 12) acima, será admitido o 
emprego de sino aberto de mergulho (sinete) certificado isoladamente. 



 

Nesse caso, deverá ser anotada a seguinte advertência no item 4 do 
Certificado de Segurança de Sistema de Mergulho: 
“Para operação em profundidade maior que 40 (quarenta) metros é 
obrigatório o emprego de Sino Aberto (sinete) para Mergulho certificado por 
Sociedade Classificadora reconhecida pela DPC”. 
n) Painel de controle de ar (BRASIL, 2003, p. 6-1, grifo nosso). 

 

Conforme Carli (2007, p. 198):  

 
Deve-se ressaltar que para operação em profundidade maior que 30 
metros, torna-se obrigatório estar disponível uma câmara de recompressão, 
equipamento que o EB ainda não detém, e para operação em profundidade 
maior que 40 metros é obrigatório o emprego de sino aberto para mergulho, 
outro equipamento que não faz parte dos quadros de dotação do EB. 
 

 Atualmente, a Bda Op Esp não realiza o mergulho com MRA, também 

conhecido pelo termo mergulho de intervenção. Devido a isso, e, por possuir e 

empregar o Equipamento Autônomo de Circuito Aberto, cujo limite de emprego é de 

40 metros de profundidade (NORMA REGULAMENTADORA 15), nos dias atuais, 

não se verifica necessidade de aquisição de sino de mergulho, somente de câmara 

hiperbárica. 

Observa-se a seguir, um quadro resumo que ilustra tudo o que é abordado 

pela NORMAM-15/DPC para emprego da Câmara Hiperbárica em mergulhos em 

Mar Aberto: 

CARACTERÍSTICAS DO MERGULHO 

 

UTILIZAÇÃO DA CÂMARA DE 

RECOMPRESSÃO (HIPERBÁRICA) 

a) realizado em mar aberto; 

b) até 30 metros; 

c) com descompressão de até 20 minutos. 

 

1) Câmara de recompressão (hiperbárica) 

disponível e pronta para utilização a uma 

distância de até 1 (uma) hora de viagem, 

considerando-se os recursos para transporte do 

mergulhador efetivamente disponíveis no local do 

mergulho; 

2) A Câmara de recompressão (hiperbárica) 

deverá estar mobilizada para emprego exclusivo 

e dedicado por frente de trabalho. 

a) realizado em mar aberto; 

b) realizado até 30 metros com descompressão 

maior que 20 (vinte) minutos; ou 

c) realizados entre 30 (trinta) e 50 (cinquenta) 

metros. 

1) Câmara de recompressão (hiperbárica) 

disponível no local de mergulho, com emprego 

dedicado e exclusivo. 

 

a) realizado com descompressão na superfície. 1) O mergulho seguinte somente poderá iniciar 

após o término do período de observação do 



 

 

mergulho anterior, a menos que haja no local 

disponibilidade de uma segunda câmara de 

recompressão (hiperbárica) com pessoal 

suficiente e treinado para operá-la. 

a) Permanência do mergulhador em câmara 

hiperbárica por período superior a 12 (doze) 

horas. 

Câmara dotada dos seguintes recursos: 

1) Sistemas de controle de temperatura e 

umidade do meio ambiente interno; e 

2) Sistema sanitário completo, incluindo vaso, 

chuveiro e lavatório com água quente e fria. 

QUADRO 4 - Quadro resumo da obrigatoriedade da câmara hiperbárica para mergulhos em 
Mar Aberto. 
Fonte: Adaptado de NORMAM-15/DPC, 2003. 

 

A principal lacuna percebida entre o Mergulho em Águas Interiores e o 

Mergulho em Mar Aberto no que diz respeito à obrigatoriedade da Câmara 

Hiperbárica, reside no fato das NORMAM-15/DPC não abordar, para a situação de 

Mergulho em Mar Aberto, as condições perigosas ou especiais. Variáveis que, 

provavelmente, serão encontradas quando do planejamento da operação de 

mergulho militar.  

Nesse momento, cabe ressaltar a importância do conhecimento dessa Norma, 

a fim de nortear a atividade de mergulho na Bda Op Esp. Seja na vertente do 

preparo ou do emprego. Logicamente, frisa-se a peculiaridade da atividade militar, 

que muitas vezes não permitirá que todas as medidas de segurança sejam tomadas. 

Porém, nada é mais valioso que a preservação dos recursos humanos, que tanto 

tempo e meios demandam até a sua completa formação. Portanto, a adoção de 

medidas acauteladoras, pelo menos em tempo de paz, com certeza nos trará um 

excelente grau de higidez para os combates do futuro. 

Considerando o que prevê essa Norma, fica evidente a necessidade da 

existência da Câmara Hiperbárica nas atividades de mergulho da Bda Op Esp. 

Sejam elas desenvolvidas em Águas Interiores ou em Mar Aberto. Aproveitando a 

atual conjuntura, onde o CIOpEsp transferiu-se recentemente para Niterói-RJ, 

ocupando instalações no interior do aquartelamento do Forte Imbuhy, à beira da 

Baía de Guanabara, acredita-se, não existir melhores condições para o incremento 

da atividade de mergulho na Bda Op Esp, quem sabe até no Exército Brasileiro. Os 

atuais Cursos e Estágios de mergulho desenvolvidos por essa OM orgânica da Bda 

Op Esp, encontram-se em excelente nível de qualidade. Talvez, o que careça de 



 

maior atenção, revisão e até mesmo de mudança é o pensamento vigente de que 

mergulho é atividade da Marinha do Brasil. Se tivesse sido sempre assim, não 

existiria a Aviação do Exército e a Marinha não teria porta aviões. 

A NORMAM-15/DPC, em seu capítulo 7, aborda as principais características 

que as Câmaras Hiperbáricas devem possuir a fim de operarem em conformidade 

com os fins a que se destinam. Nesse caso, interessa os: 

0704 - REQUISITOS BÁSICOS PARA CÂMARA DE RECOMPRESSÃO 
(HIPERBÁRICA) PARA MERGULHO RASO 
a) Pressão de trabalho mínima de 5Kgf/cm2; 
b) diâmetro interno mínimo de 1,75 m (um metro e setenta e cinco 
centímetros); 
c) Arranjo de válvulas que permita controlar a pressurização e 
despressurização, interna e externamente, devendo o controle externo 
prevalecer sobre o interno; 
d) Dois compartimentos de modo a possibilitar entrada e saída de pessoal 
médico ou de apoio, sem despressurizar o paciente; 
e) Máscaras individuais para oxigênio, para todos os ocupantes, em cada 
compartimento; 
f) Dispositivo de descarga das máscaras individuais de oxigênio para o 
exterior ou arranjo de válvulas que permita ventilação segura da câmara; 
g) Suprimento de oxigênio composto de pelo menos dois cilindros de alta 
pressão, com arranjo que permita substituição de cada um, separadamente, 
sem interrupção de um eventual tratamento; 
h)Válvula (s) reguladora (s) de alta pressão, com vazão mínima de 180 litros 
por minuto, por máscara instalada, medidos na pressão atmosférica, própria 
(s) para serviço com oxigênio; 
i) Pintura das redes de acordo com Norma ABNT; 
j) Manômetros para controle da pressão de suprimento de ar comprimido e 
de oxigênio; 
l) Manômetros para controle de profundidade, em metros ou pés, instalados 
interna e externamente; 
m) Analisador de oxigênio com tomadas nas linhas de suprimento e na 
atmosfera da câmara; 
n) Analisador de CO2 para a atmosfera da câmara (desejável); 
o) Válvula de segurança em cada compartimento, regulada para atuar com 
pressão 10% acima da pressão máxima de trabalho. Entre a válvula de 
segurança e a câmara deverá ser instalada uma válvula de interceptação 
que possa ser fechada de modo a interceptar a válvula de segurança. Esta 
válvula de interceptação deverá ser mantida na posição aberta através de 
lacre de advertência; 
p) Válvula de retenção em todas as escotilhas que possuam atracadores 
para travamento, montada de modo a evitar que possam ser pressurizadas 
no sentido contrário ao do fechamento; 
q) Vigias de acrílico fabricadas de acordo com a Norma ASME-PVHO ou 
equivalente, instaladas de modo a permitir observar todos os ocupantes; 
r) Comunicação entre cada compartimento e o exterior da câmara. Este 
sistema deverá ser de modo que, internamente, não seja necessário acionar 
qualquer equipamento para se comunicar com o exterior; 
s) Sistema de comunicação de emergência (sistema de emergência);  
t) Iluminação, preferencialmente com fonte externa;  
u) Tensão máxima de 24 V para os equipamentos elétricos; 
v) Sistema de extinção de incêndio (pode ser extintor de incêndio de água 
pressurizada portátil); e 
x) Compartimentos próprios que permitam a transferência, sob pressão, do 
exterior para o interior e vice-versa, de medicamentos, alimentos e 
equipamentos de pequeno porte (BRASIL, 2003, p. 7-2). 



 

 

 

Ainda segundo as NORMAM-15/DPC (BRASIL, 2003, p. 7-1), “os vasos de 

pressão para uso humano deverão ser projetados, fabricados e inspecionados de 

acordo com as normas ASME-PVHO, ou norma internacionalmente reconhecida 

para vasos de pressão para ocupação humana, com aprovação de projeto e 

acompanhamento da construção efetuados por sociedade classificadora 

reconhecida pela DPC, devendo receber uma Declaração de Conformidade com os 

requisitos estabelecidos na presente Norma”. Observa-se, a seguir, o que a Norma 

diz sobre essa Declaração: 

0702 – DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA
 CÂMARA DE RECOMPRESSÃO (HIPERBÁRICA) 
As câmaras de recompressão (hiperbárica) poderão fazer parte de um 
sistema de mergulho ou serem certificadas isoladamente. 
No caso da câmara ser certificada isoladamente será emitida uma 
Declaração de Conformidade constante do Anexo 7-A que deverá ser 
acompanhada pelo respectivo relatório de vistoria de acordo com o modelo 
do Anexo 9-D. 
As Declarações de Conformidade somente poderão ser emitidas para vasos 
de pressão que possuam projeto e construção aprovados por sociedade 
classificadora reconhecida pela DPC. 
a)Validade da Declaração de Conformidade para Câmaras de 
Recompressão (hiperbárica) 
A Declaração de Conformidade para Câmara de Recompressão 
(hiperbárica) tem validade de cinco anos e deverá ser endossada através da 
realização de vistorias anuais. As Declarações que não forem endossadas 
dentro do período previsto para realização das vistorias anuais, perderão a 
validade. 
b) Vistorias a serem realizadas 
As vistorias previstas são as seguintes:  
1) Vistoria Inicial 
Realizada antes do inicio da operação da câmara, a fim de verificar o 
cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas Normas em vigor, naquilo 
que for 
aplicável. 
2) Vistoria de Renovação  
Realizada antes do término do período de cinco anos de validade da 
Declaração de Conformidade, efetuando as mesmas verificações da Vistoria 
Inicial. Deverá ser solicitada com antecedência mínima de trinta dias. 
3) Vistoria Anual  
Realizada anualmente, para endosso da Declaração, dentro de um 
período de três meses anterior ou posterior a data de aniversário da 
realização da Vistoria Inicial ou da Vistoria de Renovação. 
0703 – VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA 
CÂMARAS DE RECOMPRESSÃO (HIPERBÁRICA) 
A Declaração referida em 0701 perderá a validade se:  
a) qualquer alteração ou reparo tiver sido efetuado que implique em alterar 
suas características originais; e  
b) vencidos os períodos estabelecidos no quadro abaixo, para os testes de 
vazamento e testes (de ruptura) hidrostáticos, sem que tenha havido sua 
revalidação:  

Equipamentos/Testes Teste de Vazamento Hidrostático 

Câmaras Hiperbáricas 2 (dois) anos 5 (cinco) anos 

[…] 



 

0705 – PRESSÃO DE TESTE  
a) A pressão do teste hidrostático do equipamento deverá respeitar as 
determinações estabelecidas na norma técnica, utilizada no projeto e 
construção deste equipamento. Na ausência de projeto de construção, o 
teste deverá ser efetuado a uma pressão 1,5 vezes a pressão máxima de 
trabalho. 
b) Preferencialmente, serão utilizados testes hidrostáticos, contudo, em 
caso de impossibilidade, poderão ser realizados testes pneumáticos, 
quando suficientes precauções forem tomadas para a segurança das 
pessoas, no caso de falha estrutural do equipamento. 
c) Em nenhum caso a pressão do teste pneumático poderá exceder 1,5 
vezes a pressão máxima de trabalho, conforme previsto na Norma ASME, 
Seção 8, divisão 1 (BRASIL, 2003, p. 7-1 a 7-3).  

 
 

2.8 MINISTÉRIO DA DEFESA 

 

É o órgão do Governo Federal, incumbido de exercer a direção superior das 

Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Uma 

de suas principais tarefas é o estabelecimento de políticas ligadas à Defesa e à 

Segurança do País. Criado em 10 de junho de 1999, pela Lei Complementar no 97, o 

Ministério da Defesa é o principal articulador de ações que envolvam mais de uma 

Força Singular (BRASIL, 1999). 

Conforme Decreto-Lei 5.201, de 02 de setembro de 2004, publicado no DOU 

de 03/09/2004 – ANEXO 1 – Estrutura Regimental do Ministério da Defesa (MD), 

Capítulo 1 – Da natureza e competência: 

 

Art. 1o  O Ministério da Defesa, órgão da Administração Federal direta, com 

a missão de exercer a direção superior das Forças Armadas, com vistas ao 

cumprimento de sua destinação constitucional e de suas atribuições 

subsidiárias, tem como área de competência os seguintes assuntos: 

I - política de defesa nacional; 
II - política e estratégia militares; 
III - doutrina e planejamento de emprego das Forças 

Armadas; 
IV - projetos especiais de interesse da defesa nacional; 

[…] 
VIII - orçamento de defesa; 

[…]  

(BRASIL, 2004)  

 

Observa-se, que o MD é responsável pela doutrina e planejamento de 

emprego das três Forças Armadas (FA), dessa forma, seria conveniente, o controle 

de todas as atividades de mergulho das FA, principalmente, no estabelecimento de 



 

 

uma doutrina convergente de emprego de mergulhadores em prol da defesa 

nacional. 

Conforme Decreto-Lei 5.201, de 02 de setembro de 2004, publicado no DOU 

de 03/09/2004 – ANEXO 1 – Estrutura Regimental do Ministério da Defesa (MD), 

Capítulo 3 – Das competências dos órgãos:  

 

Seção I  Dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao 
Ministro de Estado 

Art. 6o  Ao Estado-Maior de Defesa compete: 
I - formular a doutrina e o planejamento do emprego combinado das 

Forças Armadas; 
[…] 
Art. 10.  À Subchefia de Operações compete: 
I - propor as bases para a doutrina de emprego combinado das 

Forças Armadas; 
II - elaborar o planejamento do emprego combinado das Forças 

Armadas para cada uma das hipóteses de emprego previstas na Estratégia 
Militar de Defesa e acompanhar a condução das operações combinadas 
decorrentes; 

[…] 
Art. 11.  À Subchefia de Logística compete participar da elaboração 

da doutrina de emprego combinado, do planejamento e do 
acompanhamento das operações e de outras atividades, sob o aspecto da 
logística (BRASIL, 2004). 
  

Cabe ao Estado-Maior de Defesa a formulação da doutrina e do emprego 

combinado dos mergulhadores das três FA e à Subchefia de Operações compete 

propor as bases para a criação dessa doutrina de emprego combinado. A Subchefia 

de Logística poderia ser responsabilizada pela aquisição e fornecimento de 

equipamentos de mergulho.





 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta seção tem por finalidade apresentar detalhadamente o caminho que se 

percorreu para solucionar o problema dessa pesquisa, especificando os 

procedimentos necessários para se chegar aos participantes da pesquisa, obter as 

informações de interesse e analisá-las, e contemplando não só a fase de exploração 

de campo, como a escolha do espaço da pesquisa, a seleção do grupo de pesquisa, 

o estabelecimento dos critérios de amostragem e a construção de estratégias para 

entrada em campo, como também a definição de instrumentos e procedimentos para 

análise dos dados. Desta forma, para um melhor encadeamento de ideias, esta 

seção foi dividida nos seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, Amostra e 

Delineamento de Pesquisa. 

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O presente estudo pretende apresentar em que medida há a necessidade da 

Câmara Hiperbárica nas atividades de mergulho desenvolvidas pelos integrantes da 

Bda Op Esp. Dentre as várias consequências de sua inexistência, pretende-se 

analisar o nível de comprometimento da operacionalidade dos mergulhadores a 

partir da hipótese de que sua ausência compromete o preparo e emprego, além da 

segurança dos militares mergulhadores.  

A coleta de dados da pesquisa de campo foi realizada por meio da técnica de 

questionário com perguntas fechadas e abertas sobre as opiniões que os Oficiais, 

Subtenentes e Sargentos mergulhadores da Bda Op Esp possuíam com relação à 

necessidade da câmara hiperbárica, apresentando opiniões e sugestões que 

subsidiaram os estudos e as propostas em pauta. A técnica de entrevista foi 

empregada com o Capitão de Fragata MARCUS VINÍCIUS FREITAS FERREIRA, da 

Marinha do Brasil, o qual contribuiu sobremaneira para a consecução dos objetivos 

desse trabalho, o enriquecendo com seus conhecimentos e opiniões. 

Os dados coletados na investigação foram analisados com o objetivo de solucionar o 

problema em questão. As informações foram analisadas qualitativamente. Foram 

verificadas outras possíveis deduções que surgiram dos dados levantados. O 

trabalho prosseguiu com a elaboração do texto dissertativo onde constam as 



 

questões, objeto de estudo, bem como as conclusões pertinentes ao que foi 

proposto. 

 

3.1.1 Variáveis 

 

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, a “Aplicabilidade da 

Câmara Hiperbárica” apresenta-se como variável independente, tendo em vista que, 

espera-se que a sua manipulação exerça efeito significativo sobre a variável 

dependente “Técnicas de Mergulho atualmente empregadas pela Bda Op Esp”. 

 

3.1.2 Definição conceitual das Variáveis 

 

Os critérios de escolha das variáveis e seus indicadores, basearam-se no 

interesse em saber se as atuais atividades de mergulho realizadas pela Bda Op Esp 

estão adequadas à normativa brasileira quanto à necessidade da câmara 

hiperbárica. Nesse sentido, foram eleitas as seguintes variáveis: 

Variável I: Aplicabilidade da câmara hiperbárica. 

Variável II: Técnicas de mergulho atualmente empregadas pela Bda Op 

Esp. 

A seguir são apresentadas as definições conceituais e operacionais das 

variáveis de estudo. Devido às características qualitativas das variáveis de estudo, 

fez-se necessário defini-las conceitualmente e operacionalmente a fim de torná-las 

passíveis de observação e de mensuração. 

 

Variável I: Aplicabilidade da Câmara Hiperbárica 

 

A Legislação Brasileira sobre a atividade de mergulho adota alguns requisitos 

básicos para o desempenho dessa atividade. Dependendo do perfil do mergulho a 

realizar, existe a obrigatoriedade do emprego de câmaras hiperbáricas visando 

salvaguardar a integridade física do mergulhador. Para a presente pesquisa, a 

aplicabilidade da câmara hiperbárica foi dimensionada para as atividades antes, 

durante e após o mergulho. 

Os indicadores têm como objetivos: verificar em quais dessas dimensões, a 

câmara hiperbárica se faz necessária, a fim de apoiar em melhores condições as 



 

 

atividades dos mergulhadores. O Quadro 4 apresenta a sua definição operacional. 

 

Variável II: Técnicas de mergulho atualmente empregadas pela Bda Op Esp  

 

 Entende-se por Técnicas de Mergulho, para fins deste estudo, a utilização de 

equipamentos específicos de mergulho visando a condução de operações de 

mergulho em meio líquido. Esta variável foi estudada de acordo com os 

equipamentos de mergulho atualmente disponíveis na Bda Op Esp. Estas técnicas 

serão medidas por meio de indicadores buscados nas matérias de instrução. 

 

3.1.3 Definição Operacional das Variáveis 

O quadro 5 apresenta a definição operacional da Variável I “Aplicabilidade da 

Câmara Hiperbárica”. 

 

VARIÁVEL  DIMENSÃO INDICADORES FORMAS DE MEDIÇÃO 

 

 

 

 

 

Aplicabilidade da 

Câmara 

Hiperbárica 

 

Antes do 

Mergulho 

 

- Teste de Câmara 

- Questionário Pergunta 4 

- Pesquisa Bibliográfica 

 

 

 

Durante o 

Mergulho 

 

 

- Realização de 

Mergulho Saturado 

- NORMAM-15/DPC 

 

- Entrevista - Apêndice D 

- Pesquisa Bibliográfica 

- Avaliações objetivas e 

subjetivas 

- Legislação brasileira 

 

 

Após o Mergulho 

 

- Tratamento de 

Acidentes do mergulho 

- Entrevista - Apêndice D 

- Pesquisa Bibliográfica 

- Avaliações objetivas e 

subjetivas 

- Legislação brasileira 

Quadro 5 – Definição operacional da variável “Aplicabilidade da Câmara Hiperbárica”  
Fonte:  O autor. 

 

O quadro 6 apresenta a definição operacional da Variável II “Técnicas de 

Mergulho atualmente empregadas pela Bda Op Esp”. 

 

 



 

Quadro 6 – Definição operacional da variável “Técnicas de mergulho atualmente empregadas 
pela Bda Op Esp”.  
Fonte:  O autor. 

 

 

VARIÁVEL DIMENSÃO INDICADORES FORMAS DE 
MEDIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 
mergulho 

atualmente 
empregadas 
pela Bda Op 

Esp 

Mergulho Livre -Atividades de Instrução 

- Buscas em local de pequena 
profundidade (Até 10 m) 

- Visibilidade da Água 

- Necessidade de inspeções 
sumárias até 10 m 

- Resgate de Pessoal/Material na 
superfície ou à pequena 

profundidade 

- Pesquisa 
Bibliográfica 

- Pesquisa 
Documental 

- Questionário 
Perguntas 1, 2, 3 e 5 

- Avaliações 
objetivas e subjetivas 

 

Mergulho 
Autônomo de 

Circuito Aberto 

- Atividade de Instrução 

- Buscas em maiores profundidades 

- Adestramentos 

- Cumprimento do Plano de Provas 

- Fainas Subaquáticas (trabalhos 
administrativos submersos) 

- Resgate de Pessoal/Material em 
maiores profundidades 

- Segurança de outras técnicas de 
mergulho 

- Pesquisa 
Bibliográfica 

- Pesquisa 
Documental 

- Questionário 
Perguntas 1, 2, 3 e 6 

- Avaliações 
objetivas e subjetivas 

 

Mergulho 
Autônomo de 

Circuito 
Fechado 

- Atividade de instrução 

- Adestramento 

- Cumprimento do Plano de Provas 

- Necessidade de ações ofensivas 

- Impossibilidade de utilização do 
equipamento de mergulho 

dependente 

- Emprego em ações que não 
permitam estrutura de apoio 

- Ações que necessitem de sigilo 

- Pesquisa 
Bibliográfica 

- Pesquisa 
Documental 

- Questionário 
Perguntas 1, 2, 3 e 7 

- Avaliações 
objetivas e subjetivas 

 

Mergulho 
Dependente 

- Atividade de instrução 

- Adestramento 

- Buscas em Áreas de pequenas 
dimensões (confinada) 

- Trabalhos que exijam grande 
esforço do mergulhador 

- Pesquisa 
Bibliográfica 

- Pesquisa 
Documental 

- Questionário 
Perguntas 1, 2, 3 e 8  

- Avaliações 
objetivas e subjetivas 

 



 

 

3.2 AMOSTRA  

 

A população ou universo considerado para fins deste estudo foi o dos Oficiais, 

Subtenentes e Sargentos Comandos e/ou Forças Especiais, voluntários, 

possuidores de Curso/Estágio de Mergulho a Ar e/ou Mergulho a Oxigênio, 

realizados no Brasil e/ou Exterior, que estiveram envolvidos como planejadores e 

executantes da atividade de mergulho na Bda Op Esp durante o período de 2003 a 

2010. Os quais se configuram em importante segmento face a especialidade que 

possuem e em virtude de se encontrarem em constantes adestramentos. Durante o 

trabalho de pesquisa também foram realizadas duas Entrevistas semiestruturadas. 

Uma Entrevista (APÊNDICE D), com o Capitão de Fragata da Marinha do Brasil 

MARCUS VINÍCIUS FREITAS FERREIRA, que é Médico pós-graduado em medicina 

do trabalho, especialista em otorrinolaringologia e atuante em Medicina Hiperbárica. 

Possui os seguintes cursos e habilitações: Emergências Médicas hiperbáricas, 

realizado em 1999; Curso Especial de Medicina Submarina e de Escafandria pela 

Marinha do Brasil, em 2000; Medicina Hiperbárica pela DAN95/SP, em 2002; 

Mergulhador 3 estrelas96 pela CBPDS/CMAS97, em 1998; É Instrutor internacional de 

mergulho pela PADI98 No 198497; Mergulhador Militar Autônomo, Dependente, 

Circuito Fechado e Saturado pela Marinha do Brasil, em 2000; Perito Médico nas 

Atividades de Mergulho e correlatas; Instrutor de Medicina Hiperbárica no CIAMA e 

Presidente da Junta de Saúde para Atividades Especiais da Marinha do Brasil, além 

de ser instrutor de mergulho profissional e recreacional no meio civil; e uma segunda 

Entrevista (APÊNDICE E), realizada com Oficiais Médicos de carreira do EB que se 

encontravam lotados no Posto Médico da Guarnição de Goiânia (PMGu/GNA). 

 

3.3 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa exploratória para a obtenção de 

maiores informações sobre o assunto e para o aprimoramento das ideias. 

Posteriormente, realizou-se uma investigação descritiva, com abordagem qualitativa. 

                                                 
95 Divers Alert Network - Organização de pesquisa, sem fins lucrativos, dedicada à segurança e à saúde de 

mergulhadores recreativos. 
96 Mergulhador 3 estrelas: Possuidor do Curso Dive Master, permite dar aulas práticas e teóricas. 
97 Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos - Entidade Federal da Pesca e Mergulho no Brasil. 
98 Professional Association of Diving Instructors - Certificadora internacional de mergulho. 



 

Uma pesquisa de campo foi realizada para coletar os dados referentes à 

opinião de militares mergulhadores da Bda Op Esp. Isso possibilitou o incremento na 

determinação dos objetivos geral e específicos. 

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 

 

Para a definição de termos, redação do Referencial Teórico e estruturação de 

um modelo teórico de análise que viabilizasse a solução do problema de pesquisa 

foi realizada uma revisão de literatura nos seguintes moldes:  

a. Fontes de busca  

- Artigos científicos das bases de dados do Comando da Marinha do Brasil; 

- Artigos científicos das bases de dados do Comando do Exército; 

- Artigos publicados pelo Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila 

Monteiro Aché (CIAMA); 

- Artigos publicados pelo Centro de Instrução de Operações Especiais 

(CIOpEsp);  

- Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 

- Normas da Autoridade Marítima/ Diretoria de Portos e Costas (DPC) da 

Marinha do Brasil; 

- Normas para a atividade especial de mergulho do Comando da Força de 

Submarinos; 

- Monografias das Bibliotecas da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército e da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; e 

- Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro. 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

Foram utilizados os seguintes termos descritores: "mergulho, acidentes do 

mergulho, câmaras hiperbáricas, oxigenoterapia hiperbárica, barotraumas", 

respeitando as peculiaridades de cada base de dado. 

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

c. Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português, inglês, ou espanhol.  



 

 

- Estudos publicados de 1980 a 2010. 

-  Estudos qualitativos e quantitativos referentes à atividade de mergulho. 

d. Critérios de exclusão:  

- Estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado.  

 

3.3.2 Procedimento Experimental 

 

O procedimento experimental foi o da abordagem qualitativa pelo método da 

leitura exploratória. 

Foi qualitativa, visto que, segundo Minayo (2004 Apud NEVES; DOMINGUES, 

2007, p. 18), responde a questões muito particulares. Preocupa-se, nas ciências 

sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Foi exploratória, pois tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. 

O projeto foi de análise e pesquisa documental, pois se baseia em Normas, 

Portarias e documentos. 

Bibliográfica, já que foi desenvolvida com base em livros, periódicos e artigos 

científicos, como os manuais de campanha, dissertações, monografias, obras 

médicas e revistas. 

De campo, pois os indicadores obtidos nas fontes de pesquisas supracitadas 

foram verificados junto a militares especializados, o que torna a pesquisa mais 

fidedigna e objetiva. 

 

3.3.3 Instrumentos  

 

A fim de propiciar a mensuração das questões de estudo, foi formulado um 

questionário misto sobre a necessidade da Câmara Hiperbárica na Bda Op Esp, cujo 

público-alvo foram os mergulhadores planejadores e executantes da atividade. Outro 

instrumento de medida preparado foi a Entrevista semiestruturada. Esse instrumento 

foi utilizado em duas ocasiões distintas. Primeiro, com um entrevistado que possuía 

conhecimentos médicos, técnicos e científicos à respeito da Oxigenoterapia 



 

Hiperbárica e sua utilização nas atividades de mergulho; e, em um segundo 

momento, com Oficiais Médicos de carreira que estavam lotados, por ocasião da 

pesquisa, no PMGu/GNA, a fim de verificar a existência de médicos e enfermeiros 

que possuíssem formação específica em Medicina Hiperbárica. 

 

3.3.3.1 Questionário sobre necessidade da câmara hiperbárica 

 

O questionário sobre necessidade da câmara hiperbárica foi constituído de  

perguntas fechadas e abertas que tiveram como objetivo mensurar a real 

necessidade do objeto de estudo, conforme descrito no Apêndice C. 

 

3.3.3.2 Entrevistas 

 

As entrevistas foram semiestruturadas, pois possibilitaram a coleta de 

informações objetivas e, não menos importante, permitiram a intervenção do 

entrevistador, conforme o desenvolvimento das mesmas, conferindo maior 

flexibilidade. Seus roteiros encontram-se descritos nos Apêndices D e E. 

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

As respostas do questionário foram tabuladas de acordo com o nível de 

concordância do sujeito com a assertiva feita. A partir de então, as respostas 

receberam um tratamento estatístico (distribuição de frequência) e foram usadas 

como referência para avaliar a necessidade da câmara hiperbárica na Bda Op Esp. 

Mais do que definir o nível de concordância, foram analisadas as justificativas 

apresentadas pelos respondentes. Dessa forma, foi possível estabelecer 

argumentos que sustentassem a necessidade, ou não, de modificações na atual 

estrutura de mergulho da Bda Op Esp. 

Foram enviados questionários, através da internet, fazendo uso da ferramenta 

Google Docs, aos mergulhadores da Bda Op Esp que se encaixavam no universo 

selecionado. O quadro a seguir apresenta o total de questionários enviados e 

recebidos: 

 
 



 

 

Mergulhadores Questionários Enviados Questionários Recebidos 

1º BAC 15 08 

1º BFEsp 24 12 

CIOpEsp 13 04 

3a Cia F Esp 04 01 

TOTAL 56 25 

QUADRO 7 - Quantidade de questionários enviados e recebidos. 
Fonte:  O autor.





 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A presente seção tem por finalidade apresentar os resultados colhidos a partir 

da consolidação das respostas dos questionários, mostrar a opinião do Médico 

Hiperbárico entrevistado e dos Oficiais Médicos de carreira do PMGu/GNA, sobre o 

tema de estudo, além de apresentar fundamentação técnico-científica, que indique 

ou não a presença de Câmara Hiperbárica na Bda Op Esp. 

 A condensação das análises de especialistas militares, estudiosos e doutor 

em medicina hiperbárica, somando-se ao estudo pormenorizado dos manuais 

estrangeiros e nacionais, consubstanciou a avaliação da real necessidade desse 

equipamento na Bda Op Esp. 

 

4.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Constatou-se, através da literatura consultada, que a permanência do homem 

no meio líquido, seja em águas interiores ou mar aberto, para fins de realização de 

atividades subaquáticas, apresenta consequências significativas no tocante aos 

processos vitais do organismo. Influenciando, sobremaneira, a fisiologia do corpo 

humano. 

O desconhecimento e a inobservância dos princípios da fisiologia do 

mergulho, contribuirá para o aumento do índice de acidentes decorrentes dessa 

prática. Segundo Ferreira (2006, p. 18), “a maior parte dos acidentes e ou 

fatalidades resultam de múltiplos fatores que interagem entre si. Reconhecer e 

interromper a sequência destes fatores é o primeiro passo para se evitar um 

acidente de mergulho”.  Portanto, fica evidenciado a necessidade de se conhecer a 

fundo a teoria do mergulho, tanto pelos mergulhadores como pelo corpo médico que 

apóia a realização da atividade. 

A Doença Descompressiva; a Síndrome da Hiperdistenção Pulmonar e suas 

variações; e as Intoxicações gasosas apresentaram-se como sendo os acidentes de 

mergulho tratados em Câmaras Hiperbáricas. Ressalta-se, segundo Rodrigues 

(2005, p. 38), que  “para início do tratamento é estimado um tempo máximo de duas 

horas após a chegada na superfície, para que o mergulhador tenha as melhores 

chances de vida e de uma recuperação sem sequelas”.   

Dentre às Américas, observou-se que a América do Sul apresentou uma 



 

quantidade de acidentes de mergulho superior à América do Norte entre os anos de 

1987 e 2002. Segundo Ferreira (2006, p. 2), o fato do Brasil ainda empregar o 

trabalho humano abaixo de 200 metros de profundidade e o total descontrole, em 

termos de saúde, do mergulho recreacional, potencializam o qualitativo de 

acidentes, colaborando para o incremento dessa quantidade.  

Sob o aspecto da idade dos mergulhadores acidentados, constatou-se que a 

idade próxima aos 30 anos é uma fase crítica. Correlacionando esse dado com a 

atividade dos mergulhadores da Bda Op Esp, constata-se que essa faixa etária 

corresponde à faixa de idade da maioria dos mergulhadores ativos. Tendo em vista 

que, para o caso dos Oficiais, corresponde ao intervalo de idade do posto do 

Capitão e, para o caso dos Praças, corresponde ao intervalo de idade da Graduação 

de 2o Sargento. Isso aponta para uma maior atenção à investigação de patologias 

clínicas através de uma eficiente bateria de exames médicos, com especial atenção 

à realização de exames do sistema circulatório e respiratório. 

O nível de certificação básica do mergulhador é o que representa o maior 

índice de acidentes. O fato de não possuir vivência na atividade, não permite realizá-

la da maneira totalmente segura. Cresce de importância, a constituição de equipes 

de mergulho que priorizem mesclar mergulhadores experientes com mergulhadores 

novatos ou recém-formados.  

Com relação ao suprimento de ar empregado na atividade de mergulho, 

constatou-se que o Ar comprimido é o “combustível” que apresenta um maior 

número de acidentes. Tal situação, deve-se ao fato do Ar comprimido encontrar-se 

intimamente relacionado com o nível básico de certificação do mergulhador. Nível 

que apresenta a maior demanda pela atividade, tendo em vista que muitos não 

evoluem para o emprego de outras misturas gasosas.  

A subida rápida foi o problema mais referido durante o estudo conduzido pela 

DAN. Segundo Ferreira (2006, p. 8), relaciona-se diretamente com a ansiedade e o 

medo do novo ambiente e atividade. Por ocasião da superficialização, não havendo 

a exalação, ou havendo de forma inadequada ou insuficiente, fatalmente conduzirá o 

mergulhador à uma ruptura alveolar, face a expansão do ar contido no interior dos 

alvéolos devido à Lei de Boyle.  

A maior parte dos acidentes de mergulho ocorreram antes da primeira hora 

pós mergulho. Isso aponta, para a necessidade de uma estrutura de recompressão 

hiperbárica próxima ao local onde desenvolve-se a operação. Segundo Ferreira 



 

 

(2006, p. 9), “...as profundidades em questão, normalmente são as de pequena 

monta, lembrar que as maiores variações de pressão estão nas menores 

profundidades (principalmente as inferiores aos 15 metros), outro dado importante a 

lembrar é que se um distúrbio orgânico surge após atividade de mergulho com gás 

comprimido, a princípio está a ela relacionada, deve ser diagnosticado inicialmente 

como doença do mergulho e assim tratada”. Apontando, dessa forma, para a 

importância de um corpo médico com especialistas hiperbáricos, a fim de melhor 

diagnosticarem e conduzirem o tratamento. 

A maior causa de morte da atividade de mergulho nas Américas entre os anos 

de 1998 e 2002 foi o afogamento. Acredita-se, que tal fenômeno ocorra devido à 

facilidade de acesso e maior oferta do mergulho recreativo. Modalidade que, muitas 

vezes, visando o lucro, prejudica o necessário ganho de conhecimentos teóricos 

sobre a atividade. 

Dentre as técnicas de mergulho empregadas pela Bda Op Esp, verificou-se 

que o uso do equipamento de mergulho autônomo circuito aberto, por possuir 

autonomia limitada em cerca de 1(uma) hora (com uma ampola de ar comprimido) e 

por permitir sua utilização até a profundidade de 39 metros (NORMAM-15/DPC), 

juntamente a técnica que emprega o equipamento de mergulho dependente até a 

profundidade de 57 (cinquenta e sete) metros, onde o ar comprimido é fornecido por 

umbilicais ao mergulhador submerso, caracterizam-se como técnicas de mergulho, 

atualmente desempenhadas pela Bda Op Esp, onde a Câmara Hiperbárica faz-se 

necessária.  

No Brasil, a Oxigenoterapia Hiperbárica (OHB) foi regulamentada no ano de 

1995, através da resolução no 1.457 do Conselho Federal de Medicina. Apesar de 

terem decorridos cerca de 16 anos da regulamentação, atualmente, alguns estados 

da federação apresentam total inexistência de Serviços Hiperbáricos. Por outro lado, 

uma concentração de 70,73% desses serviços, é notada na Região Sudeste. 

Particularmente, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Essa distribuição irregular dos serviços hiperbáricos, compromete, 

sobremaneira, o suporte adequado às atividades de mergulho realizadas pela Bda 

Op Esp. Pelo fato de compor a Força de Ação Rápida Estratégica do EB, essa GU 

deve possuir condições de ser empregada em todos os Comandos Militares, entre 

os quais, ressalta-se, o Comando Militar da Amazônia, pelo fato de possuir a maior 

Bacia Fluvial do Planeta, cujo aspecto fisiográfico citado, aponta o emprego de 



 

mergulhadores. Seja para ações de combate ou trabalhos submersos 

administrativos, dentre outras. 

A Câmara Hiperbárica Multiplace que possui uma antecâmara capaz de 

permitir a entrada e saída da câmara principal sem alterar a sua pressão, apresenta-

se como uma estrutura hiperbárica que possui a vantagem de realizar, com a 

presença de guia interno (enfermeiro), mais de um tratamento de mergulhador 

acidentado simultaneamente.  

Com relação à Base Legal que regula os trabalhos sob ar comprimido e as 

atividades submersas, constatou-se a importância do conhecimento da NR 15 

(ANEXO no 6) e da NORMAM-15/DPC como legislações-chaves capazes de nortear 

as atividades de mergulho na Bda Op Esp. Suas definições e conceitos, dentre 

outros aspectos relevantes de seus textos, são universais. E se aplicam, com as 

devidas adequações e proporções, a qualquer grupo que realize a atividade de 

mergulho. Mesmo que, por definição, essas legislações não submetam tropas das 

FA à obediência. 

Interessante, observar, que o Livro Registro do Mergulhador previsto por 

ambas legislações e aprovado pela Diretoria de Portos e Costas-DPC da Marinha do 

Brasil, não é empregado pela Bda Op Esp. Atualmente, publica-se em Boletim 

Interno (BI) as atividades de mergulho realizadas, fazendo constar os participantes, 

o período e o local onde foram desenvolvidas, deixando de considerar outras várias 

informações importantes ao prosseguimento dessas operações, perdendo, dessa 

forma, dados úteis e deixando de individualizar os mergulhos. 

Considerando o que prescrevem as Normas, conjugando o local a se realizar 

a operação de mergulho com a distância da câmara hiperbárica mais próxima, e 

dependendo da profundidade a ser alcançada, fica evidente a necessidade de uma 

câmara hiperbárica no local da faina, a fim de minimizar transtornos de evacuação 

de mergulhador acidentado e de garantir um suporte mais adequado ao mesmo. 

O MD, como Órgão do Governo Federal responsável pela direção superior 

das FA e tendo como área de competência a doutrina e planejamento das FA; 

através de seu Estado-Maior de Defesa, poderia formular a doutrina e planejar o 

emprego combinado da atividade de mergulho na Marinha, Exército e Aeronáutica. 

Regulando as atividades de mergulho com Normas e Manuais, e empregando a 

Subchefia de Logística naquilo que lhe couber. 

 



 

 

4.2 TÉCNICAS DE MERGULHO EMPREGADAS PELA Bda Op Esp 

 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica em fontes de consulta da Marinha do 

Brasil e CIOpEsp, a fim de se verificar as situações de faina que melhor indicam o 

emprego de determinada técnica de mergulho. Baseado nessa verificação, buscou-

se, através da contribuição dos mergulhadores da Bda Op Esp, segundo suas 

percepções individuais, mensurar, dentro de cada técnica, quais situações exigem a 

presença da câmara hiperbárica.  

De forma a poder avaliar a percepção dos mergulhadores da Bda Op Esp, 

foram formuladas as perguntas de número 01, 02, 03, 05, 06, 07 e 08 do 

questionário.  

A 1a Questão indagava se o respondente concordava que, apesar de todo o 

planejamento, preparação, inspeções e briefings, a atividade de mergulho sempre 

apresentará riscos de acidentes. 

 

GRÁFICO 10 – Percentual de concordância acerca dos riscos inerentes à atividade de 
mergulho. 

Fonte: o autor.  

 

Observa-se, que 100% da amostra concorda que apesar de todo o 

planejamento, preparação, inspeções e briefings, a atividade de mergulho sempre 

apresentará a possibilidade da ocorrência de acidentes. Isso deve-se ao fato, do 

organismo humano não ter sido concebido para atuar no ambiente hiperbárico, 

favorecendo os chamados acidentes disbáricos. E por não integrar o ecossistema 

presente nesse tipo de ambiente, o que pode ocasionar acidentes causados por 

animais marinhos, DD, SHP, Intoxicações gasosas e outros barotraumas menos 



 

graves.  

A 2a Questão indagava se o respondente julgava necessária a aquisição de 

uma câmara hiperbárica, bem como toda a estrutura capaz de colocá-la em 

funcionamento, tendo em vista a atual atividade de mergulho desenvolvida pela Bda 

Op Esp. 

 

GRÁFICO 11 – Percentual da necessidade da câmara hiperbárica para as atividades de 
mergulho da Bda Op Esp. 

Fonte: o autor.  

 

Observa-se que 96% julga ser necessária a aquisição da câmara hiperbárica 

e 4% julga não haver necessidade. Acredita-se que esse percentual deve-se à 

necessidade de maior segurança, principalmente, quando passa-se a considerar que 

determinadas regiões do país não possuem serviços hiperbáricos. Como a Bda Op 

Esp deve estar em condições de atuar em qualquer Comando Militar de Área, a 

partir do momento que isso passar a ocorrer, também, empregando a atividade de 

mergulho, provavelmente, esse índice chegará ainda mais próximo de 100%.  

A 3ª Questão indagava em qual(is) técnica(s) de mergulho atualmente 

empregada(s) pela Bda Op Esp justificaria a necessidade da Câmara Hiperbárica. 

Esta pergunta foi formulada tendo por base a NORMAM-15/DPC, que prevê a 

existência da câmara no local da faina de mergulho ou a algumas horas de 

distância, dependendo da profundidade, da técnica de mergulho, das condições 

perigosas ou especiais ou se o mergulho é realizado em mar aberto ou águas 

interiores. 



 

 

 

GRÁFICO 12 – Percentual da necessidade da câmara hiperbárica segundo a técnica de 
mergulho empregada. 

Fonte: o autor.  

 

Verifica-se, através do Gráfico 4, que 100% da amostra concorda que, para a 

técnica de mergulho autônomo circuito aberto, faz-se necessária a câmara 

hiperbárica.  Isso está de acordo com o que prescreve a NORMAM-15/DPC. Sendo 

que tal documento, a torna de caráter obrigatório para mergulhos a partir de 30 

metros de profundidade. Lembra-se, que a profundidade máxima de trabalho 

prevista para esta técnica de mergulho é de 39 metros. Como deve-se possuir 

condições de empregar as técnicas de mergulho no máximo de suas possibilidades, 

subentende-se, ser necessária a aquisição da câmara hiperbárica para dar o devido 

suporte e poder prestar o atendimento à Norma brasileira. 

Para a técnica de mergulho dependente, observa-se que 84% da amostra 

indicou ser necessária a câmara hiperbárica. Apesar dessa técnica apresentar como 

característica principal,  o suprimento de ar ilimitado a partir da superfície, seu 

emprego é indicado até a profundidade máxima de 57 (cinquenta e sete) metros. 

Para mergulhos em mar aberto, a partir de 30 (trinta) metros de profundidade e com 

descompressão de 20 (vinte) minutos, é previsto uma câmara hiperbárica a uma 

distância de até 1 (uma) hora de distância. Face à situação da extrema 

concentração de serviços hiperbáricos em determinados estados do país, cresce de 

importância a aquisição de uma estrutura móvel, pois, dependendo do local de 

mergulho, jamais existirá uma câmara capaz de dar o devido e previsto suporte 



 

distando apenas 1 (uma) hora do local da faina. Para mergulhos a partir de 30 

(trinta) metros até 50 (cinquenta) metros de profundidade, torna-se obrigatória a 

existência de câmara na superfície, sendo esta de uso dedicado e exclusivo. 

Apesar da cota de mergulho para a técnica de mergulho autônomo circuito 

fechado ser de 6-7 metros de profundidade, eventualmente, excursiona-se para 

maiores profundidades, seja para desviar de calados de embarcação, de obstáculos, 

ou mesmo para esquivar-se de navios em movimento, a fim de furtar-se da 

aspiração de suas hélices. Ao se aumentar a profundidade respirando oxigênio a 

100%, aparece a variável da toxidade. Outro fator que deve ser levado em 

consideração é a possível intoxicação que acontece quando o filtro absorvente de 

gás carbônico não cumpre o seu papel, permitindo a inalação desse gás pelo 

mergulhador e gerando quadros de intoxicação moderados a graves. Isso ocorre 

quando a substância filtrante (cal sodada), encontra-se saturada, ou quando a 

mesma é molhada, perdendo suas propriedades absorventes. Portanto, o emprego 

desta técnica também aponta para a necessidade da câmara hiperbárica, apesar de 

ser em menor escala. 

A 5a Questão indagava em quais das atividades relacionadas com a técnica 

de mergulho livre citadas abaixo a câmara hiperbárica faz-se mais necessária. 

 

GRÁFICO 13 – Percentual da necessidade da câmara hiperbárica segundo atividades 
relacionadas com a técnica de mergulho livre. 

Fonte: o autor.  

 

Essa questão já demonstra uma percepção que converge àquela atualmente 

empregada pelo Exército Espanhol. Onde a atividade de ensino é nitidamente 

favorecida com a presença da câmara hiperbárica (de caráter obrigatório), portanto, 



 

 

revestida das melhores condições de segurança.  

A 6a questão indagava em quais das atividades relacionadas com a técnica 

de mergulho autônomo circuito aberto citadas abaixo a câmara hiperbárica faz-se 

mais necessária. 

 

GRÁFICO 14 – Percentual da necessidade da câmara hiperbárica segundo atividades 
relacionadas com a técnica de mergulho autônomo circuito aberto. 

Fonte: o autor. 

 

Igualmente à questão anterior, aqui também observa-se uma necessidade de 

maior preocupação com a atividade de ensino. Porém, a percepção de maior 

percentual, para esse questionamento, apresenta-se quando são realizadas buscas 

e resgates em profundidades maiores que 10 (dez) metros. A princípio, uma 

operação de busca e resgate, em tempo de paz, será realizada dentro dos maiores 

rigores de segurança.  

A 7a questão indagava em quais das atividades relacionadas com a técnica 

de mergulho autônomo circuito fechado, citadas abaixo, a câmara hiperbárica faz-se 

mais necessária. 



 

 

GRÁFICO 15 – Percentual da necessidade da câmara hiperbárica segundo atividades 
relacionadas com a técnica de mergulho autônomo circuito fechado. 

Fonte: o autor. 

Novamente observa-se que a percepção dos mergulhadores consultados, 

apontou para a necessidade de câmara hiperbárica para as atividades de ensino. 

Logicamente, por ser o primeiro contato com a atividade de mergulho, cresce de 

importância a necessidade de maior segurança. A adaptabilidade do homem à 

atividade dar-se-á com o tempo e com a prática. Porém, não se deve desconsiderar, 

a não menos importante atividade de adestramento, cuja percepção apresentou, 

para esta técnica de mergulho, um percentual de 68%.  

A 8a questão indagava em quais das atividades relacionadas com a técnica 

de mergulho autônomo dependente citadas a seguir a câmara hiperbárica faz-se 

mais necessária. 

 

GRÁFICO 16 – Percentual da necessidade da câmara hiperbárica segundo atividades 
relacionadas com a técnica de mergulho dependente. 

Fonte: o autor. 



 

 

Para esta técnica de mergulho, observa-se que a amostra apontou com 88%,  

que a maior necessidade da câmara é quando da realização de trabalhos de grande 

esforço, acredita-se, que isso deveu-se ao fato da amostra reconhecer que os 

trabalhos penosos sob a água fazem com que o mergulhador passe a respirar de 

maneira ofegante, o que pode vir a contribuir para a ocorrência de acidentes.  

 

4.3 APLICABILIDADE DA CÂMARA HIPERBÁRICA 

 

De forma a poder avaliar a percepção dos mergulhadores da Bda Op Esp 

quanto a aplicabilidade da câmara hiperbárica, foram formuladas as perguntas de 

número 04, 09, 10 e 11 do questionário. Com o intuito de averiguar a aplicabilidade 

da câmara hiperbárica sob um enfoque mais técnico, foi realizada uma entrevista 

com um Médico Hiperbárico da Marinha do Brasil. 

A 4a Questão indagava em qual fase da atividade de mergulho, o respondente 

julgava ser mais importante a câmara hiperbárica. 

 

 

GRÁFICO 17 – Percentual da importância da câmara hiperbárica nas fases: antes, durante, 
após ou em todas as fases do mergulho. 

Fonte: o autor. 

Para esse questionamento, observamos que 88% dos respondentes julgam 

que a câmara hiperbárica é mais importante após as atividades de mergulho. Isso 

nos permite inferir, que essa importância deve-se ao tratamento de acidentes ou à 

recompressão após um mergulho saturado. Esse resultado aponta para a 

necessidade da existência de câmara hiperbárica próxima ao local do mergulho, 

capaz de socorrer algum mergulhador acometido por Doença Descompressiva, 



 

Síndrome da Hiperdistensão Pulmonar ou Intoxicações de moderadas a graves, 

decorrentes da atividade. 

Para a fase anterior ao mergulho, onde é realizado o Teste de Câmara com a 

finalidade de investigar se o mergulhador realiza a manobra de valsalva ou, para 

casos de mergulho com oxigênio a 100%, averiguar a compatibilidade orgânica do 

mergulhador com esse gás, 68% dos respondentes julgaram também ser importante 

a utilização da câmara.  

Durante o mergulho, a única aplicação da câmara hiperbárica seria no 

mergulho saturado, cuja estrutura de recompressão hiperbárica passa a ser o 

principal centro de vida do mergulhador. Apesar de 16% dos respondentes terem 

apontado a importância da câmara para essa fase, a Bda Op Esp, atualmente, não 

emprega esse mergulho, por se tratar de ser um mergulho profundo, que visa atingir 

profundidades de 350 metros. 

Observa-se que 12% dos respondentes apontaram a importância da câmara 

hiperbárica para todas as fases do mergulho.  

A 9a Questão indagava qual o grau de importância atribuído pelo respondente 

acerca da câmara hiperbárica para a Bda Op Esp. 

 

GRÁFICO 18 – Percentual da importância da câmara hiperbárica para a Bda Op Esp. 
Fonte: o autor. 

Observa-se que 100% dos respondentes julgam que a câmara hiperbárica é, 

no mínimo, importante, isso deve-se ao fato de que a realização de operações de 

mergulho em regiões desprovidas dessas estruturas, coloca em risco a vida dos 

mergulhadores acidentados. 

A 10a Questão indagava como deveria ser a câmara hiperbárica a ser 

adquirida pela Bda Op Esp. 



 

 

 

GRÁFICO 19 – Percentual de como deveria ser a câmara hiperbárica para a Bda Op Esp. 
Fonte: o autor. 

Observa-se que 92% consideram que a câmara deveria ser móvel, capaz de 

acompanhar a atividade de mergulho, possibilitando ser embarcada em aeronaves, 

embarcações ou mesmo ser tracionada por viatura, 4% consideraram que deveria 

ser fixa e 4% considerou que deveria existir, se possível, a câmara hiperbárica fixa e 

a câmara hiperbárica móvel. 

A 11a Questão indagava se o respondente considerava válida a utilização da 

câmara hiperbárica como um “simulador” da atividade de mergulho, capaz de 

conjugar a fisiologia do organismo com a profundidade. 

A intenção desse questionamento era avaliar a percepção da amostra quanto 

ao emprego da câmara como uma primeira ferramenta, capaz de contraindicar 

candidatos à atividade de mergulho por questões fisiológicas, como dificuldade de 

realizar a equalização do ouvido médio ou por apresentar claustrofobia. 

 

GRÁFICO 20 – Percentual da utilização da câmara hiperbárica como um simulador. 
Fonte: o autor. 

Observa-se que 92% da amostra concorda com a utilização da câmara 

hiperbárica como uma ferramenta capaz de contraindicar candidatos a 



 

mergulhadores ou mesmo mergulhadores acometidos naquele momento, por algum 

resfriado, à realização da atividade. Somente 8% não concorda. Acredita-se que isso 

tenha ocorrido face ao não entendimento do questionamento, uma vez que ambos 

citaram que a câmara hiperbárica não substitui a atividade de mergulho em si. 

 

4.4 ENTREVISTA I 

 

De forma a poder avaliar a opinião de um Especialista e Perito em Medicina 

Hiperbárica, foi realizada uma Entrevista com um Médico Hiperbárico. No QUADRO 

8, a seguir, observa-se suas respostas:  

Questionamento Observação Entrevista Especialidade 

1 PREVENÇÃO “Prevenção, informação e 
tratamento de doenças”  

Médico 

Hiperbárico 

2 SEGURANÇA “A presença de câmara 
hiperbárica é recomendada em 
qualquer atividade recreacional ou 
profissional civil ou militar, onde o 
ser humano esteja exposto a 
ambiente hiperbárico ou esteja 
respirando mistura gasosa sob 
pressão...O teste de câmara torna-
se importante na identificação e 
prevenção de futuros incidentes ou 
acidentes disbáricos...Após o 
mergulho utilizando gás 
comprimido, a câmara hiperbárica 
é de vital importância como 
suporte nas descompressões 
omitidas e nos disbarismos” 

Médico 

Hiperbárico 

3 PRESENÇA DE 

MÉDICO 

HIPERBÁRICO 

“Independente de técnica ou perfil 
de mergulho, é recomendável a 
presença de profissional habilitado 
em oxigenoterapia e câmara 
hiperbárica operacional próxima a 
qualquer atividade de mergulho 
onde se utilize gás comprimido...A 
falta de tal suporte para tratamento 
imediato em acidentes e doenças 
de mergulho pode resultar em 
fatalidades ou sequelas de grau e 
natureza variáveis" 

Médico 

Hiperbárico 

4 EQUIPE TREINADA 

PARA OPERAR A 

CÂMARA 

“A importância é tão grande que 
deve ser considerada como pré-
requisito ao funcionamento e 
desenvolvimento seguro de tais 
atividades. Não se deve esquecer 
também de uma equipe treinada 
para operá-la”  

Médico 

Hiperbárico 

5 INDEPENDENTE 

DE TÉCNICA 

“Em qualquer técnica que utilize 
mistura respiratória sob pressão...” 

Médico 

Hiperbárico 



 

 

6 SHP, ETG, 

INTOXICAÇÕES E 

DD 

“Os principais acidentes passíveis 
de tratamento em câmara 
hiperbárica são os barotraumas 
(principalmente as Síndromes de 
Hiperdistensão Pulmonar e as 
Embolias Traumáticas pelo Gás), 
as intoxicações gasosas de 
moderadas a graves, as doenças 
descompressivas..." 

Médico 

Hiperbárico 

7 CONHECIMENTO 

DA LEGISLAÇÃO 

“A Legislação brasileira apóa-se 
na NR 15 (ANEXO 6) e na 
NORMAM 15 da DPC, a estrutura 
vai depender se a câmara utilizada 
é monoplace ou multiplace, essa 
última normalmente é mais 
indicada ao tratamento de 
doenças disbáricas por tolerar 
maiores pressões...”  

Médico 

Hiperbárico 

8 ESTREITAMENTO 

DOS LAÇOS 

JUNTO AO CIAMA 

“...o CIAMA, em seu Centro 
Hiperbárico, referência em toda a 
América Latina, também possui 
detalhes sobre Normas Técnicas 
específicas”  

Médico 

Hiperbárico 

9 CURSOS 

DISPONIBILIZADOS 

PELA MB 

“Anualmente profissionais civis e 
militares de diversas forças, 
participam dos cursos da Marinha, 
sejam eles médicos ou 
profissionais do mergulho. Esses 
cursos são ministrados pelo 
CIAMA...”  

Médico 

Hiperbárico 

10 PERÍCIA “A temática do mergulho é ampla, 
diversificada e requer 
conhecimento profissional, médico 
e de enfermagem bastante 
específicos. As doenças podem 
ser passageiras, porém, as 
sequelas são definitivas, quando o 
tratamento não é apropriado ou 
realizado a tempo...”  

Médico 

Hiperbárico 

QUADRO 8 – Resultados da Entrevista I 
Fonte: o autor. 

 

Observa-se, na resposta ao 1o Questionamento, que a Câmara Hiperbárica 

para as atividades de mergulho aplica-se, principalmente, para a prevenção de 

acidentes e tratamento de doenças. A prevenção deve-se ao fato de que sua 

existência e proximidade do local onde se desenvolve a operação de mergulho, 

permite um melhor apoio de saúde, uma vez que é a única ferramenta capaz de 

tratar doenças específicas do mergulhador, como a SHP, DD, ETA ou Intoxicações. 

Dessa forma, previne o agravamento de situações de crise e até mesmo o óbito, em 

casos mais agudos. Demonstrando, uma preocupação com a prevenção de 

acidentes. 

Na resposta ao 2o Questionamento, observa-se que recomendou-se a 



 

existência da Câmara Hiperbárica em qualquer atividade onde se respire mistura 

gasosa sob pressão ou onde esteja exposto a ambiente hiperbárico, sendo assim, o 

mesmo aponta uma preocupação com a segurança do mergulhador em um nível 

ainda não evidenciado na normativa brasileira. A legislação nacional obriga a 

existência da Câmara para mergulhos em Mar Aberto ou Águas Interiores somente a 

partir de 30 (trinta) metros de profundidade na presença de condições perigosas ou 

especiais. 

No 3o Questionamento, nota-se que também recomendou-se, independente 

de técnica ou perfil de mergulho, a presença de um profissional habilitado em 

oxigenoterapia (Médico Hiperbárico) e Câmara Hiperbárica operacional próxima a 

qualquer atividade de mergulho onde se utilize gás comprimido. Conforme a 

normativa brasileira, a terapia com oxigênio deve ser administrada por um Médico. 

Isso aponta para a necessidade de se possuir, no QCP do PMGu/GNA, Médicos 

Hiperbáricos capazes de administrar tal terapêutica e de conduzirem o tratamento de 

recompressão hiperbárica em Câmara, o que poderá contribuir por reduzir sequelas 

e evitar fatalidades. 

No 4o Questionamento foi inserido um termo não evidenciado por ocasião do 

estudo da Legislação Nacional, considerou-se que a aquisição de Câmara 

Hiperbárica pela Bda Op Esp deveria ser um pré-requisito ao funcionamento e 

desenvolvimento seguro de suas atividades de mergulho. Assim, evidencia-se uma 

preocupação com o aspecto segurança muito superior àquele que a Norma 

brasileira resguarda, porém, em comum acordo com os índices de acidentes de 

mergulho apresentados pela DAN para a América do Sul (GRÁFICO 1, p. 53). Ao 

final, arrematou-se a pergunta frisando a importância de se possuir uma equipe 

treinada para operar a Câmara que se pretende adquirir, remetendo aos cursos 

disponibilizados pela MB. 

No 5o Questionamento, considerou-se que a Câmara Hiperbárica é 

necessária em qualquer técnica que utilize mistura respiratória sob pressão. Dessa 

forma, demonstra um posicionamento relacionado com o aspecto segurança muito 

superior ao da Norma. Pois independente de técnica de mergulho que se vá 

empregar, a câmara faz-se necessária. 

Por ocasião da resposta ao 6o Questionamento, constatou-se que os 

acidentes de mergulho tratados em Câmara Hiperbárica são os mesmos verificados 

por ocasião da Revisão de Literatura, com o acréscimo de  “Intoxicações gasosas de 



 

 

moderadas a graves”. 

Na resposta ao 7o Questionamento, constatou-se que a Legislação que 

ampara o funcionamento seguro e legal de uma Câmara Hiperbárica é a NORMAM-

15/DPC e a NR 15 do Ministério do Trabalho. Ambos documentos foram os pilares 

da Revisão de Literatura quando procurou-se estudar a Base Legal que regula as 

atividades de mergulho no Brasil. Observa-se, que a Câmara Hiperbárica Multiplace, 

conforme resposta fornecida, é mais indicada ao tratamento de doenças disbáricas, 

o que está de comum acordo com a Estrutura Hiperbárica proposta nesse trabalho. 

No 8o Questionamento, a fim de se adquirir uma Câmara Hiperbárica ideal às 

atividades da Bda Op Esp, ficou evidenciada uma maior necessidade de 

estreitamento dos laços com o CIAMA. Por ser referência em toda a América Latina, 

carece de maior aproximação da Bda Op Esp. Isso está de acordo com a proposta 

de gerenciamento da atividade de mergulho pelo Ministério da Defesa. 

No 9o Questionamento, constata-se que a Marinha do Brasil, através do 

CIAMA, disponibiliza Cursos dirigidos à mergulhadores e, principalmente, a 

Profissionais de Saúde. Conforme verificou-se na Revisão de Literatura (p. 86), 

esses Cursos relacionados à Medicina Hiperbárica, vocacionados para Médicos e 

Enfermeiros, visam habilitar esses profissionais ao atendimento especializado à 

acidentes de mergulho e à operação de Câmaras Hiperbáricas. 

No 10o Questionamento, verifica-se que a atividade de mergulho requer 

perícia. Exige conhecimentos bastante específicos sobre fisiologia e acidentes de 

mergulho, seja daqueles que exercem a atividade ou daqueles que socorrem os 

maus súbitos. Portanto, é uma atividade que, apesar de ser considerada “insalubre 

em grau máximo”, é perfeitamente exequível em excelentes níveis de segurança, a 

partir do momento que medidas de segurança são tomadas a fim de preservar a vida 

dos mergulhadores. 

 

4.5 ENTREVISTA II 

 

De forma a poder avaliar a opinião do Corpo Médico do PMGu/GNA, quanto à 

necessidade de haver o incremento em pessoal médico especializado em Medicina 

Hiperbárica, foi realizada uma Entrevista com Médicos de carreira integrantes desse 

Posto Médico. A seguir, no QUADRO 9, observa-se as respostas: 



 

Questionamento Observação Entrevista Especialidade 

1 INEXISTÊNCIA DE 

PERITO 

“Não”  Médica 

Dermatologista 

2 DESCONHECIMENTO “Não” Médica 

Dermatologista 

3 NECESSIDADE DE 

ENCAMINHAMENTO 

À OCS 

ESPECIALIZADAS 

“Tem capacidade para realizar 
os primeiros atendimentos e 
evacuar para a rede conveniada" 

Médica 

Dermatologista 

4 RECONHECIMENTO 

DA IMPORTÂNCIA 

“Sim”  Médica 

Dermatologista 

5 AGIR 

PRONTAMENTE 

“Sim, pois sabendo das 
possíveis complicações pode-se 
agir prontamente e reduzir risco 
de sequelas” 

Médica 

Dermatologista 

6 REDUZIDO NÚMERO 

DE OFICIAIS 

MÉDICOS DE 

CARREIRA 

“Acredito que se houver 
voluntários para um treinamento 
específico seria um grande 
ganho para as operações que 
envolvam a atividade de 
mergulho. No entanto, seria 
difícil compor um corpo médico 
com o reduzido número de 
Oficiais de carreira existentes na 
Bda Op Esp. Uma formação 
específica também demanda um 
grande tempo de treinamento, 
então um Curso de Atualização 
(emergências médicas em 
Medicina Submarina) talvez 
fosse mais interessante. 
Pensando em termos de 
aplicabilidade, o melhor local 
para a realização do curso seria 
no Centro de Treinamento da 
Marinha" 

Médica 

Dermatologista 

QUADRO 9 – Resultados da Entrevista II 
Fonte: o autor. 

 

Observa-se, na resposta ao 1o e 2o Questionamento, que o PMGu/GNA não 

dispõe de especialista em Medicina Hiperbárica. Relacionando as atividades de 

mergulho da Bda Op Esp com a possibilidade de ocorrência de acidentes, o corpo 

médico de seu Posto Médico não se encontra preparado para prestar o melhor apoio 

de saúde ao mergulhador acidentado, pois, conforme resposta fornecida ao 3o 

Questionamento, há a necessidade de evacuar o mergulhador para Organizações 

Civis de Saúde conveniadas. 

Constatou-se, na resposta do 4o Questionamento, que houve concordância 



 

 

quanto ao socorro prestado por Médicos que desconhecem a Medicina Hiperbárica. 

O que poderia retardar ou agravar sequelas. Fica evidenciado, a necessidade de 

perícia, proveniente do preparo de profissionais médicos. Tornando-os aptos à esse 

atendimento. O que já vai ao encontro da resposta fornecida ao questionamento 

seguinte. 

Por ocasião do 6o Quesionamento, constatou-se, que a realização da 

habilitação, por parte de integrantes do PMGu/GNA, em Medicina Hiperbárica, seria 

muito bem conduzida pelo CIAMA, através de seus Cursos de curta duração.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 CONCLUSÃO 
 
 

Do que foi exposto, é possível concluir que a Câmara Hiperbárica para a Bda 

Op Esp é fundamental para se minimizar as sequelas decorrentes dos acidentes 

motivados pela atividade de mergulho. Sua importância aumentará à medida que as 

operações de mergulho dessa GU passarem a se realizar, com maior intensidade, 

em locais afastados de grandes centros urbanos.  

Os serviços realizados pelos mergulhadores da Bda Op Esp têm como 

característica a abrangência nacional, muitas vezes em locais inóspitos e de difícil 

acesso, que, certamente, não tem Câmara Hiperbárica Operacional capaz de prestar 

o suporte necessário à preservação da saúde do mergulhador militar, conforme 

determinam as normas. 

Estes fatos ensejam a necessidade de uma Câmara Hiperbárica Multiplace 

Móvel, para maior segurança dos mergulhadores. 

É importante ressaltar a necessidade do emprego do Livro de Registro do 

Mergulhador (LRM) em todas as atividades de mergulho. Normalmente, o que vem 

ocorrendo é a publicação em Boletim Interno (BI), das atividades de mergulho 

realizadas, fazendo constar os participantes, o período e o local onde foram 

desenvolvidas. 

Com esta prática, várias informações importantes ao prosseguimento dessas 

operações, não são registradas, acarretando a falta de dados úteis que serviriam 

para o estabelecimento de estatísticas, a individualização dos mergulhos e para 

facilitar as investigações quando ocorrerem acidentes decorrentes da atividade de 

mergulho militar.  

Conforme verificou-se por meio do Item 2.7.1, a Atividade Aeroterrestre está 

sendo rigidamente controlada. Possui Normas Gerais de Ação (NGA) própria, 

diversos documentos que a regulamentam e segue padrões rígidos de Inspeção de 

Saúde Anual para aqueles que a desenvolvem. Enquanto isso, a Atividade 

Subaquática carece de maior regulamentação, controle e atenção, para que os 

militares que desenvolvem esta atividade possuam maior segurança física e o 

devido amparo legal. Levando em consideração o acima exposto, ressaltam-se as 

oportunidades de melhoria a seguir relacionadas, que podem proporcionar maior 

nível de segurança ao desempenho da atividade de mergulho militar, 

particularmente na Bda Op Esp: 



 

 

- aperfeiçoamento do controle da atividade de mergulho por meio da 

adequação do Livro Registro do Mergulhador; 

- capacitação de Médicos de carreira e Praças enfermeiros, por meio da 

realização, no CIAMA, respectivamente, do Curso Expedito de Emergências 

Médicas em Medicina Submarina e do Curso Especial de Enfermagem em Medicina 

Hiperbárica;  

- intercâmbios com nações amigas, que possuam cursos de mergulho com 

alto nível de capacitação;  

- maior controle das atividades de mergulho das Forças Armadas pelo 

Ministério da Defesa, através da unificação da Doutrina e publicação de Manuais ; e 

- incremento de pessoal médico especializado em Medicina Hiperbárica na 

Bda Op Esp. 

Sugere-se ainda, que sejam realizados estudos para se verificar se é o caso a 

Bda Op Esp começar a realizar o mergulho com Misturas Respiratórias Artificiais 

(MRA), a fim de aumentar o tempo do mergulhador submerso. 

Desta forma as deficiências em segurança na atividade especial de mergulho 

e os possíveis problemas que possam ocorrer durante as ações envolvendo 

mergulhadores serão minimizados, preservando a vida desses profissionais, a 

imagem da Bda Op Esp e do Exército Brasileiro. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

Eu,___________________________________________________,identidade 
no________________, residente na rua __________________________________, 
no_____, bairro ___________________, cidade ____________________ - _______, 
CEP______________, e-mail__________________________________, concordo, 
de livre e espontânea vontade, em participar, respondendo ao questionário do 
Projeto de Pesquisa “A IMPORTÂNCIA DA CÂMARA HIPERBÁRICA PARA AS 
ATIVIDADES DOS MERGULHADORES DA BRIGADA DE OPERAÇÕES 
ESPECIAIS”, cujo objetivo é verificar a real necessidade da câmara hiperbárica para 
as atividades dos mergulhadores da Bda Op Esp, a fim de ampliar suas 
possibilidades de emprego e permitir um nível de segurança adequado ao 
desempenho de sua atividade. 

É do meu conhecimento que o possível desconforto do participante está 
relacionado apenas às respostas do questionário. Todas as informações obtidas 
neste estudo poderão ser publicadas com finalidade científica, preservando-se o 
anonimato dos participantes. 

Fica-me assegurado o direito de abandonar o estudo a qualquer momento. 

 
                 ____________________,____de_______________de 2011. 
 
 

_______________________________________ 
Pesquisado 

 
 
 

Pesquisador principal 

 
 
 

Testemunha 

 



 

 

APÊNDICE B – FICHA CONTENDO CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

  

Identificação 

Nome  

Posto/Graduação  

Arma  

Turma de 
Formação 

(AMAN/ESSA)  

OM atual  

Função atual  

Tempo de Serviço  

Data conclusão do 
Curso de 

Comandos  

Data conclusão do 
Curso Forças 

Especiais  

Cursos/Estágios 
de mergulho 

Militar* 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cursos Civis de 
mergulho* 

 

 

 

 

 

* Relacione o ano de conclusão e o local onde os realizou. 

O Sr participou de alguma atividade, adestramento ou missão de mergulho durante o 

período de 2003 a 2010 ? 

 Sim (   )  Não (   )  

 

           
           ____________________,_____de_______________de 2011. 

 
_______________________________________ 

                                               
                                            Pesquisado 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE C – PESQUISA DE CAMPO 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

O presente questionário tem por finalidade reunir informações para responder 

ao seguinte problema: Em que medida a inexistência da Câmara Hiperbárica 

prejudica as atividades dos mergulhadores da Bda Op Esp. 

Este estudo fará parte do trabalho monográfico do Cap Inf Marcelo Balbi de 

Souza Lima como requisito parcial para a conclusão dos trabalhos de pós graduação 

Stricto Sensu da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). 

O instrumento em questão está sendo remetido para oficiais, subtenentes e 

sargentos que possuem a qualificação militar – mergulhador, após terem realizado 

curso de mergulho em escolas militares no Brasil e/ou exterior, sendo 

considerados especialistas no assunto em questão. Responda às questões 

individualmente, marcando com um “X” nas respostas que melhor representarem a 

sua posição. Caso queira complementar sua resposta, utilize as linhas disponíveis 

abaixo das alternativas. Dessa maneira, o Senhor estará colaborando com este 

trabalho que visa aperfeiçoar a estrutura que permite empregar  mergulhadores com 

um maior grau de segurança no âmbito da Bda Op Esp, haja vista que, as distâncias 

dos locais de mergulho até o local de atendimento hiperbárico, nem sempre 

atendem à distância mínima preconizada na Legislação vigente.  

 Os dados informados e sua autoria serão considerados reservados, servindo 

apenas para a realização deste trabalho. 

 

* Resposta obrigatória. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Considerando seus conhecimentos sobre física do mergulho, fisiologia do 

mergulho e acidentes do mergulho adquiridos durante sua formação e 

especialização, responda os itens a seguir: 

 

 

 



 

 

1) O Senhor concorda que apesar de todo o planejamento, preparação, inspeções e 

briefings, a atividade de mergulho sempre apresentará riscos de acidentes ? * 

(Considere todo e qualquer tipo de acidente que o mergulhador passa a concorrer a 

partir do momento que abandona a superfície) 

(   ) CONCORDO TOTALMENTE 

(   ) CONCORDO 

(   ) NEM CONCORDO, NEM DISCORDO 

(   ) DISCORDO  

(   ) DISCORDO TOTALMENTE 

 

CONSIDERAÇÕES PESSOAIS: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

 

2) De acordo com a sua formação, o Senhor deve recordar-se que para tratar um 

mergulhador acometido por Doença Descompressiva (DD), Embolia Traumática pelo 

Ar (ETA) ou Síndrome da Hiperdistenção Pulmonar (SHP), faz-se necessária uma 

rápida recompressão hiperbárica. De acordo com a atividade de mergulho 

atualmente exercida pela Bda Op Esp, o Senhor julga ser necessária a aquisição de 

uma Câmara Hiperbárica, bem como toda a estrutura necessária ao seu 

funcionamento (operador de câmara, enfermagem, médico hiperbárico, etc) ? * 

(   ) SIM 

(   ) NÃO 

 

CONSIDERAÇÕES PESSOAIS: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 



 

3) Qual(is) técnica(s) de mergulho atualmente empregada(s) pela Bda Op Esp 

justifica a necessidade da câmara hiperbárica nessa GU de emprego estratégico do 

Exército Brasileiro ? * 

(   ) MERGULHO LIVRE 

(   ) MERGULHO AUTÔNOMO CIRCUITO ABERTO 

(   ) MERGULHO AUTÔNOMO CIRCUITO FECHADO 

(   ) MERGULHO DEPENDENTE 

(   ) TODAS AS ANTERIORES 

(   ) OUTRAS:___________________________________________________ 

 

CONSIDERAÇÕES PESSOAIS: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

4) Baseado em suas experiências como mergulhador, em qual(is) fase(s) o Senhor 

julga ser mais importante a câmara hiperbárica? * 

(   ) Antes do mergulho (Teste de câmara) 

(   ) Durante o mergulho 

(   ) Após o mergulho (Tratamento de acidentes) 

(   ) Outras. Cite:______________________________________________________ 

 

5) Em quais das atividades relacionadas com a técnica de Mergulho Livre citadas 

abaixo a Câmara Hiperbárica faz-se mais necessária? * 

(   ) Atividade de Instrução 

(   ) Buscas e Resgates até 10 m 

(   ) Inspeções sumárias até 10 m 

(   ) Resgate de pessoal e material na superfície ou a pequenas profundidades  

(   ) Não é necessária a câmara hiperbárica para esta técnica de mergulho 

(   ) Outras. Cite:______________________________________________________ 

 

 

 



 

 

6) Em quais das atividades relacionadas com a técnica de Mergulho Autônomo 

Circuito Aberto citadas abaixo a Câmara Hiperbárica faz-se mais necessária? * 

(   ) Atividade de Instrução (   ) Execução do Plano de Provas 

(   ) Adestramento 
(   ) Trabalhos submersos administrativos 
(Inspeções) 

(   ) Buscas e Resgates em 
profundidades maiores que 10 m 

(   ) Segurança de outras técnicas de 
mergulho 

(   ) Não é necessária a câmara hiperbárica para esta técnica de mergulho 

(   ) Outras. Cite:______________________________________________________ 

 

 

7) Em quais das atividades relacionadas com a técnica de Mergulho Autônomo 

Circuito Fechado citadas abaixo a Câmara Hiperbárica faz-se mais necessária? * 

(   ) Atividade de Instrução (   ) Execução do Plano de Provas 

(   ) Adestramento (   ) Ações sigilosas  

(   ) Ações ofensivas 
(  ) Não é necessária a câmara hiperbárica 
para esta técnica de mergulho 

(   ) Outras.Cite:______________________________________________________ 

 

 

8) Em quais das atividades relacionadas com a técnica de Mergulho Dependente 

citadas abaixo a Câmara Hiperbárica faz-se mais necessária? * 

(   ) Atividade de Instrução 

(   ) Adestramento 

(   ) Buscas em áreas de pequenas dimensões 

(   ) Trabalhos que exijam grande esforço do mergulhador 

(   ) Mergulhos saturados 

(   ) Não é necessária a câmara hiperbárica para esta técnica de mergulho 

(   ) Outras.Cite:______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

9) Face à sua experiência, o Senhor julga que a Câmara Hiperbárica para as 

atividades de mergulho da Bda Op Esp é: * 

 (   ) EXTREMAMENTE IMPORTANTE 

(   ) MUITO IMPORTANTE 

(   ) IMPORTANTE 

(   ) POUCO IMPORTANTE 

(   ) SEM IMPORTÂNCIA 

 

JUSTIFIQUE: * 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

10) Raciocinando que a câmara hiperbárica é necessária para as atividades dos 

mergulhadores da Bda Op Esp, o Senhor julga que esta estrutura deveria ser: * 

 (   ) MÓVEL (Sobre uma plataforma que permita seu tracionamento por uma 

Vtr sobre rodas ou até mesmo seu embarque em aeronaves) 

 (   ) FIXA (Permanente em um local capaz de apoiar as atividades de 

mergulho executadas atualmente) 

 (   ) OUTRO:_______________________________ 

 

CONSIDERAÇÕES PESSOAIS: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

11) O Senhor defende a utilização da câmara hiperbárica como um Simulador da 

profundidade do mergulho? Capaz de conjugar a fisiologia do organismo do 

mergulhador com a profundidade de mergulho? * 

 (   ) SIM 

 (   ) NÃO 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES PESSOAIS: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Registre suas sugestões, comentários e aspectos positivos e negativos à respeito do 

Tema da pesquisa. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

Desde já agradeço a sua colaboração, certo de que o senhor contribuiu, 

através de seus conhecimentos técnico-profissionais, para o aprimoramento da 

Doutrina Militar Terrestre vigente e o engrandecimento das Operações Especiais no 

Exército Brasileiro. 

 

Cap Inf  Marcelo Balbi de Souza Lima – e-mail: marcelo_ balbi@msn.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

APÊNDICE D – ENTREVISTA I 
 
 

 A presente entrevista se insere na pesquisa em desenvolvimento, na EsAO, 

para obtenção do diploma de Mestre em Operações Militares, intitulada “A 

IMPORTÂNCIA DA CÂMARA HIPERBÁRICA PARA AS ATIVIDADES DOS 

MERGULHADORES DA BRIGADA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS”. O objetivo é 

saber a opinião de Profissionais com notório saber sobre Medicina Hiperbárica à 

respeito de alguns aspectos relativos à utilização desse ramo da medicina em prol 

da atividade geral de mergulho, fazendo uma correlação com as atuais atividades de 

mergulho desenvolvidas pela Bda Op Esp, a fim de concluir sobre a necessidade da 

aquisição da Câmara Hiperbárica para essa Organização Militar. 

Desde já agradeço a inestimável colaboração para a elaboração do trabalho, 

enfatizando o valor de sua contribuição ao aprimoramento da estrutura de mergulho 

atualmente existente nessa Grande Unidade do Exército Brasileiro. 

 
1) Qual a aplicação da Medicina Hiperbárica nas atividades de mergulho? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2)  Em prol da atividade de mergulho, em quais ocasiões a câmara hiperbárica faz-
se mais necessária? Justifique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3) A exigência da câmara hiperbárica relaciona-se com a técnica e perfil do 
mergulho? Ou seria ideal que todas as escolas de mergulho (civis/militares) 
possuíssem uma estrutura de oxigenoterapia hiperbárica capaz de dar o devido 
suporte às suas atividades? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4) O Senhor considera importante a aquisição de uma câmara hiperbárica pelo 
Exército Brasileiro, a fim de ser empregada em prol das atividades dos 
mergulhadores da Bda Op Esp? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5) Em quais técnicas de mergulho, o emprego da câmara é extremamente 
necessário? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6) Quais acidentes do mergulho são tratados com a câmara? Como esse tratamento 
é realizado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7)  Qual a estrutura mínima necessária, conforme a atual legislação brasileira, para 
fazer funcionar legalmente, uma câmara hiperbárica? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 

8) Quais as exigências da Marinha do Brasil, a fim de homologar uma câmara 
hiperbárica? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9) Visando uma possível aquisição, pela Bda Op Esp, quais Cursos/Estágios 
relacionados à Medicina Hiperbárica e Operação da câmara a Marinha do Brasil 
disponibiliza? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
10) Caso o Senhor queira tecer algum comentário à respeito dessa temática, fique à 
vontade. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

APÊNDICE E – ENTREVISTA II 
 
 

 A presente entrevista se insere na pesquisa em desenvolvimento, na EsAO, 

para obtenção do diploma de Mestre em Operações Militares, intitulada “A 

IMPORTÂNCIA DA CÂMARA HIPERBÁRICA PARA AS ATIVIDADES DOS 

MERGULHADORES DA BRIGADA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS”.  

Objetiva saber a opinião de Profissionais Médicos de Carreira do Exército, 

sobre o emprego da Medicina Hiperbárica, em prol da atividade geral de mergulho 

desenvolvida pela Bda Op Esp. 

 Os questionamentos que serão apresentados visam embasar a necessidade 

ou não, da realização do Curso Expedito de Emergências Médicas em Medicina 

Submarina* e do Curso Especial de Enfermagem em Medicina Hiperbárica**, pelos 

Oficiais Médicos e Praças Enfermeiros do EB, no Centro de Instrução e 

Adestramento Almirante Áttila Monteiro Aché (CIAMA), da Marinha do Brasil, 

localizado em Niterói-RJ.  

Desde já agradeço a inestimável colaboração para a elaboração do trabalho, 

enfatizando o valor de sua contribuição ao aprimoramento da estrutura de mergulho 

atualmente existente nessa Grande Unidade do Exército Brasileiro. 

*Curso que possui o objetivo de suplementar a habilitação técnico-profissional 

de médicos não cursados em Medicina de Submarino e Escafandria no atendimento 

especializado a acidentes de mergulho. Possui a duração de 02 semanas. 

**Curso que possui o objetivo de qualificar Praças, especializadas ou 

aperfeiçoadas em Enfermagem, em Operação de Câmaras Hiperbáricas e 

equipamentos acessórios, bem como no apoio às atividades de mergulho raso, 

profundo e saturado, atendimento a pacientes submetidos à Oxigenoterapia 

Hiperbárica e acidentados de mergulho. 

1) O Sr possui formação específica em Medicina Hiperbárica?. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 



 

2)  O Sr tem conhecimento da existência, no Exército Brasileiro, de algum Médico ou 
Enfermeiro especialista em Medicina Hiperbárica?. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3) O Sr julga que o PMGu/GNA encontra-se preparado para atender, de maneira 
eficaz, um mergulhador acidentado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
4) O Sr reconhece que o despreparo e a desinformação do pessoal de saúde que 
socorrer um mergulhador acidentado, podem retardar o seu tratamento e agravar as 
sequelas decorrentes do acidente? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5) O Senhor julga ser importante a existência de um corpo médico, no PMGu/GNA, 
que possua integrantes com formação específica em Medicina Hiperbárica capaz de 
apoiar em melhores condições as atividades dos meergulhadores da Bda Op Esp? 
Justifique? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6) Caso o Sr julgue necessário a existência de corpo médico, no PMGu/GNA, que 
possua integrantes com formação específica em Medicina Hiperbárica, qual a sua 
opinião à respeito dos cursos que poderiam ser realizados e locais de realização? 



 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO A – TABELA LIMITE SEM DESCOMPRESSÃO (TLSD) 
 

ANEXO A 

 

TABELAS DE MERGULHO A AR 

 

 

TABELA DE LIMITES E DESIGNAÇÃO DE GRUPOS DE REPETIÇÃO PARA 

MERGULHOS A AR SEM PARADA DE DESCOMPRESSÃO 

 

 

PROF 
Limites 

s/desc. 
GRUPOS DE REPETIÇÃO 

m pés min. A B C D E F G H I J K L M N O 

3 10  60 120 210 300 797 *          

4,5 15  35 70 110 160 225 350 452 *        

6 20  25 50 75 100 135 180 240 325 390 917 *     

7,5 25 595 20 35 55 75 100 125 160 195 245 315 361 540 595   

10 30 405 15 30 45 60 75 95 120 145 170 205 250 310 344 405  

10,5 35 310 5 15 25 40 50 60 80 100 120 140 160 190 220 270 310 

12 40 200 5 15 25 30 40 50 70 80 100 110 130 150 170 200  

15 50 100  10 15 25 30 40 50 60 70 80 90 100    

18 60 60  10 15 20 25 30 40 50 55 60      

21 70 50  5 10 15 20 30 35 40 45 50      

24 80 40  5 10 15 20 25 30 35 40       

27 90 30  5 10 12 15 20 25 30        

30 100 25  5 7 10 15 20 22 25        

33 110 20   5 10 13 15 20         

36 120 15   5 10 12 15          

39 130 10   5 8 10           

42 140 10   5 7 10           

45 150 5   5             

48 160 5    5            

51 170 5    5            

54 180 5    5            

57 190 5    5            

 

*  Maior Grupo de Repetição para esta profundidade independente do tempo de 
fundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA DE TEMPO DE NITROGÊNIO RESIDUAL PARA MERGULHOS 

SUCESSIVOS 
* Mergulhos após intervalos de superfície maiores 

que 12 horas não são sucessivos. Considere os 

tempos reais de fundo para entrada na TPD e a 

obtenção dos esquemas de descompressão de tais 

mergulhos. 

       
A 

0:10 

       12:00 * 

      
B 

0:10 3:21 

      3:20 12:00 * 

     
C 

0:10 1:40 4:50 

     1:39 4:49 12:00 * 

             
D 

0:10 1:10 2:39 5:49 

             1:09 2:38 5:48 12:00 * 

            
E 

0:10 0:55 1:58 3:25 6:35 

            0:54 1:57 3:24 6:34 12:00 * 

           
F 

0:10 0:46 1:30 2:29 3:58 7:06 

           0:45 1:29 2:28 3:57 7:05 12:00 * 

          
G 

0:10 0:41 1:16 2:00 2:59 4:26 7:36 

          0:40 1:15 1:59 2:58 4:25 7:35 12:00 * 

         
H 

0:10 0:37 1:07 1:42 2:24 3:21 4:50 8:00 

         0:36 1:06 1:41 2:23 3:20 4:49 7:59 12:00 * 

        
I 

0:10 0:34 1:00 1:30 2:03 2:45 3:44 5:13 8:22 

        0:33 0:59 1:29 2:02 2:44 3:43 5:12 8:21 12:00 * 

       
J 

0:10 0:32 0:55 1:20 1:48 2:21 3:05 4:03 5:41 8:51 

       0:31 0:54 1:19 1:47 2:20 3:04 4:02 5:40 8:50 12:00 * 

      
K 

0:10 0:29 0:50 1:12 1:36 2:04 2:39 3:22 4:20 5:49 8:59 

      0:28 0:49 1:11 1:35 2:03 2:38 3:21 4:19 5:48 8:58 12:00 * 

     
L 

0:10 0:27 0:46 1:05 1:26 1:50 2:20 2:54 3:37 4:36 6:03 9:13 

     0:26 0:45 1:04 1:25 1:49 2:19 2:53 3:36 4:35 6:02 9:12 12:00 * 

    
M 

0:10 0:26 0:43 1:00 1:19 1:36 2:06 2:35 3:09 3:53 4:50 6:19 9:29 

    0:25 0:42 0:59 1:18 1:35 2:05 2:34 3:08 3:52 4:49 6:18 9:28 12:00 * 

   
N 

0:10 0:25 0:40 0:55 1:12 1:31 1:54 2:19 2:48 3:23 4:05 5:04 6:33 9:44 

   0:24 0:39 0:54 1:11 1:30 1:53 2:18 2:47 3:22 4:04 5:03 6:32 9:43 12:00 * 

  
O 

0:10 0:24 0:37 0:52 1:08 1:25 1:44 2:05 2:30 3:00 3:34 4:18 5:17 6:45 9:55 

  0:23 0:36 0:51 1:07 1:24 1:43 2:04 2:29 2:59 3:33 4:17 5:16 6:44 9:54 12:00 * 

 
Z 

0:10 0:23 0:35 0:49 1:03 1:19 1:37 1:56 2:18 2:43 3:11 3:46 4:30 5:28 6:57   10:06 

 0:22 0:34 0:48 1:02 1:18 1:36 1:55 2:17 2:42 3:10 3:45 4:29 5:27 6:56 10:05 12:00 * 

NGR  Z O N M L K J I H G F E D C B A 

                  
PROF. DO                 

MERGULHO                 
SUCESSIVO                 

m / pés Z O N M L K J I H G F E D C B A 
                 

3 10 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 797 279 159 88 39 

6 20 ** ** ** ** ** ** 917 399 279 208 159 120 88 62 39 18 

9 30    349 279 229 190 159 132 109 88 70 54 39 25 12 

12 40 257 241 213 187 161 138 116 101 87 73 61 49 37 25 17 7 

15 50 169 160 142 124 111 99 87 76 66 56 47 38 29 21 13 6 

18 60 122 117 107 97 88 79 70 61 52 44 36 30 24 17 11 5 

21 70 100 96 87 80 72 64 57 50 43 37 31 26 20 15 9 4 

24 80 84 80 73 68 61 54 48 43 38 32 28 23 18 13 8 4 

27 90 73 70 64 58 53 47 43 38 33 29 24 20 16 11 7 3 

30 100 64 62 57 52 48 43 38 34 30 26 22 18 14 10 7 3 

33 110 57 55 51 47 42 38 34 31 27 24 20 16 13 10 6 3 

36 120 52 50 46 43 39 35 32 28 25 21 18 15 12 9 6 3 

39 130 46 44 40 38 35 31 28 25 22 19 16 13 11 8 6 3 

42 140 42 40 38 35 32 29 26 23 20 18 15 12 10 7 5 2 

45 150 40 38 35 32 30 27 24 22 19 17 14 12 9 7 5 2 

48 160 37 36 33 31 28 26 23 20 18 16 13 11 9 6 4 2 

51 170 35 34 31 29 26 24 22 19 17 15 12 10 8 6 4 2 

54 180 32 31 29 27 25 22 20 18 16 14 11 10 8 6 4 2 

57 190 31 30 28 26 24 21 19 17 15 13 10 10 8 6 4 2 

  Utilizar os tempos de nitrogênio residual listados na profundidade de 12m /40 pés. A descompressão do 

mergulho deverá ser feita pela TPD também utilizando a profundidade de 12m/40 pés ao invés de 9m/30 pés. 

** Nos casos em que o Tempo de Nitrogênio Residual não é fornecido, o Grupo de Repetição do primeiro 

mergulho deverá ser mantido como GR do mergulho sucessivo. 

GR/IS 

1O 

NGR 2O 

TNR 
2O 

PMS 

IS 



 

ANEXO B – LAYOUT E CARACTERÍSTICAS DA CÂMARA PROPOSTA 
 

 

 
 

 

Características da Câmara Hiperbárica DECO 1800: 

1) Diâmetro externo 180 cm; 

2) Diâmetro interno 178 cm; 

3) Pressão de trabalho: 5 bares; 

4) Comprimento 350 cm; 

5) Altura total 222 cm; 

6) Fixações para doze cilindros 200 bars x 50 litros; 

7) Fabricação ASME section VIII div.1 – PVHO1; 

8) Projeto aprovado pela Det Norske Verita (DNV) o para American Bureau of 

Shipping (ABS); 

9) Certificação conforme DPC, inclui: análise do memorial de cálculo, certificação da 

matéria-prima, qualificação dos procedimentos de soldagem e soldadores, U.S., LP 

e raios-X 100%, teste hidrostático, etc; 



 

 

10) Data-book do casco; 

11) Data-book com certificação da instrumentação e dos equipamentos; 

12) Pintura interna: epoxy a base de água, retardante de chamas e atóxica. 

 

Câmara principal 

 

1) Comprimento 245 cm; 

2) Uma lâmpada interna 12V; 

3) Um visor Ø15/20 cm ASME PVHO-1; 

4) Porta com diâmetro de 70 cm; 

5) Dois bancos reclináveis; 

6) Medical Lock Ø25 cm x 30 cm - aço inoxidável; 

7) Quatro conexões de oxigênio com válvulas para máscaras BIBS; 

8) Quatro exalações para oxigênio com válvulas; 

9) Piso de alumínio removível; 

10) Um extintor com água pressurizada; 

11) Válvula de segurança calibrada e certificada conforme ASME-PVHO; 

12) Manômetro de precisão interno; 

13) Dreno com válvula; 

 

Ante-câmara 

 

1) Comprimento 95 cm; 

2) Uma lâmpada interna 12V; 

3) Um visor Ø15/20 cm ASME PVHO-1; 

4) Porta com diâmetro de 70 cm; 

5) Uma cadeira reclinável; 

6) Duas conexões de oxigênio com válvulas para máscara Bibbs; 

7) Duas exalações para oxigênio com válvulas; 

8) Piso alumínio removível; 

9) Um extintor com água pressurizada; 



 

10) Válvula de segurança calibrada e certificada conforme ASME-PVHO; 

11) Manômetro de precisão interno; 

12) Dreno com válvula. 

 

Painel de controle 

 

1) Analisador de oxigênio; 

2) Dois manômetros de alta precisão - 0,25%; 

3) Inter comunicadores com a câmara e com a ante-câmara; 

4) Dois circuitos de ar para a pressurização com manômetros e um circuito para a 

despressurizarão; 

5) Circuito de oxigênio com manômetro. 

 

Opcionais 

 

1) Analisador de oxigênio e CO2; 

2) Controle temperatura e umidade; 

3) Scrubber; 

4) Aquecedor; 

5) Câmera vídeo; 

6) Bateria de emergência; 

7) Resfriador. 
 
 
Disponível em: <http://www.totalmat.com.br/page_camaras_mergulho.html>. 
Acessado em: 30 jul. 2011. 
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