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A IMPORTÂNCIA DA CÂMARA HIPERBÁRICA PARA AS ATIVIDADES DOS 
MERGULHADORES DA BRIGADA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. 
 

Marcelo Balbi de Souza Limaa 

 

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). 
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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. 

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). 

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. 

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. 
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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. 

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. 

O Exército reestruturou-se completamente, adquirindo armamento moderno e 

canhões antiaéreos e de campanha de maior alcance. Mecanizou-se, motorizou-se. 

Substituiu as Unidades hipomóveis por outras com maior poder de fogo e 

mobilidade. O advento do helicóptero, do avião, dos mísseis, dos blindados, das 

tropas helitransportadas e aerotransportadas e de modernos equipamentos de 

comunicações, de engenharia e de guerra química sinalizaram o início de uma nova 

era. 

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. 
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 Considerando que a implementação da atividade de mergulho no EB ocorreu 

a partir do escalão subordinado, não foi uma imposição do escalão superior, 

destaca-se o seguinte problema: em que medida a inexistência de câmara 

hiperbárica prejudica as atividades dos mergulhadores da Bda Op Esp. 

 Em resposta a esse questionamento, a presente pesquisa pretende verificar a 

necessidade da câmara hiperbárica nas atividades dos mergulhadores da Bda Op 

Esp. 

 O presente estudo fornece subsídios para compreensão da complexa 

fisiologia do mergulho e dos acidentes decorrentes dessa atividade, sendo que 

alguns necessitam serem tratados em câmara hiperbárica através de recompressão 

terapêutica.  

Neste sentido, 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 

                                                           
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. 
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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. 

 

2 METODOLOGIA 

 

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 
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onde constam as questões, objeto de estudo, bem como as conclusões pertinentes 

ao que foi proposto. 

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”. 

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.  

Da análise das variáveis envolvidas no presente estudo, “Aplicabilidade da 

câmara hiperbárica” apresenta-se como variável independente, tendo em vista que 

espera-se que a sua possível variação exerça efeito significativo sobre a variável 

dependente “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. 

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.  

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. 

A população ou universo considerado para fins deste estudo foi o dos Oficiais, 

Subtenentes e Sargentos Comandos e/ou Forças Especiais, voluntários, 
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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, 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 DAN6/SP, em 2002; Mergulhador 3 

estrelas7 pela CBPDS/CMAS8, em 1998; É Instrutor internacional de mergulho pela 

PADI9 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, realizada com Oficiais Médicos de carreira do EB que se encontravam 

lotados no Posto Médico da Guarnição de Goiânia (PMGu/GNA). 

 

2.1 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. 

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. 

Para a definição de termos, redação do Referencial Teórico e estruturação de 

                                                           
6 Divers Alert Network - Organização de pesquisa, sem fins lucrativos, dedicada à segurança e à saúde de 

mergulhadores recreativos. 
7 Mergulhador 3 estrelas: Possuidor do Curso Dive Master, permite dar aulas práticas e teóricas. 
8 Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos - Entidade Federal da Pesca e Mergulho no Brasil. 
9 Professional Association of Diving Instructors - Certificadora internacional de mergulho. 
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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.  

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 
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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. 

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 executantes dessa atividade. Outro 

instrumento de medida que foi preparado é a Entrevista Padronizada. Esse 

instrumento foi utilizado em duas ocasiões distintas. Primeiro, com um entrevistado 

que possuía conhecimentos médicos, técnicos e/ou 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. 

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.  

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.  

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 
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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 1 - Quantidade de questionários enviados e recebidos. 
Fonte:  O autor. 

 

  
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

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. 

 

3.1 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. 
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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.  
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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 
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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, 
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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. 

 

3.2 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. 
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GRÁFICO 01 – 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 02 – Percentual da necessidade da câmara hiperbárica para as atividades de 
mergulho da Bda Op Esp. 

Fonte: o autor.  
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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 03 – Percentual da necessidade da câmara hiperbárica segundo a técnica de 
mergulho empregada. 

Fonte: o autor.  
 

Verifica-se, através do Gráfico 03, 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 
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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. 
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GRÁFICO 04 – 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 05 – 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 
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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 06 – 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. 
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GRÁFICO 07 – 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.  

 

3.3 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. 

 



    21 

 

GRÁFICO 08 – 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 
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acerca da câmara hiperbárica para a Bda Op Esp. 

 

GRÁFICO 09 – 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 10 – 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 
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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 11 – 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. 

 

3.4 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 

2, a seguir, observa-se suas respostas:  
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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 

Médico 

Hiperbárico 
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maiores pressões...”  

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 2 – 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 
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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 



    27 

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. 

 

3.5 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 3, 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 
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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 3 – 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.   
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4 CONCLUSÕES 

 

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: 
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- 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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