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1.

Conceito :

Hemólise; liberação maciça de potássio
Hipona1;_ emia dilucional
Hipóxia
Aeidose ::\Iista
Fibrilação ventricular ou Insuficiência cardíaca por hipervolemia
maciça com edema pulmonar fulminante
Morte
AFOGADO AZUL (CIANóTICO)

Supressão da função res.piratórb ou morte - produzida pela obstrução
parcial ou total da árvore tráqueo-brônquica, mediante um elemento líquido ou
semi-líquido.
Pode ser acidental, homicida ou suicida.

2.

Fisiopatologia :

A) -

Parada cardíaca (1 'lo) - Morte
em poucos segundos
Queda geralmente de pé. Reflexo
vagai pelo contato da úgua fria
com as fossas nasais.
Parada cardíaca- Morte
AFOGADO BHJ\NCO (PALIDO)

B) -

Espasmo Iarin?to sem inundação
pulmonar U)'/r) - Mo: te em 6 a 7
minutos.
Espasmo causado pelo contato da
água com as fossas nasais nasofaringe e laringe.
Hipoxia do miocárdio.
Parada cardíaca- Morte
AFOGADO BHANCO (PALIDO)

C) -

Inundação pulmonar (907r.) por
água doce -- Morte em 2 a 4 minutos.
Entrada de água hipotônica nos
pulmões
Absorção maciça de úgua: hemodiluição - hipervolemia

•

D) -

.1.

Inundação pulmonar (90%) por
água salgada - Morte em 6 a 8
minutos
Entrada de úgua hipertônica nos
pulmões
Ederr.a pulmonar fulminante
Obstrução ao intercambio gaseoso
Hipovolemia com hemoconcentração
Hipernatremia - hipoproteinemia
por lesão endotélio capilar pulmonar
Hi1:'J!Ci1são arterial - bradicardia
Insuficiência renal aguda
Hipóxia
Acidose l1dista
Parada cardíaca geralmente por assisto lia
Morte
AFOGADO AZUL (CIANóTICO)

Evolução Clínica :

A) -

PRIMEIRO TEMPO (LUCIDEZ)
- 1 a 5 minutos

Professor contratado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Médico do Serviço do Anestcsiologia do Hospital d~ Clinicas d~ Porto Alegre.
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A vítima trata de emergir da água
e de alcançar algum apoio.
Imobilização do diafragma
Água nas fossas nasais - Espasmo
de glote
Abertura da boca- Deglutição de
água
Distenção do estômago - Vômitos
Relaxação da glote - Inundação
pulmonar
Fatiga- Hipóxia- Inconsciência
B) -

SEGUNDO TEMPO ( INCONSCIÊNCIA) - 1 minuto
Hipóxia - Inconsciência
Inspirações e expirações violentas e
irregulares
Movimentos desordenados de degluticão
CÓnvulsões de extremidades superiores e inferiores.

C) -

TERCEIRO TEl\IPO (MORTE)15 a 30 segundos
Desapalição de sinais vitais
Relaxa,i'o de esfinteres
O corpo afunda

4.

DA

MEDICINA

DE PORTO

ALEGRE

Assistência respiratória - Oxigenioterapia
Correção da acidose
Correção da hipovolemia (afogamento em água salgada) com plasma e albumina
Administração de drogas, eletrolitos, líquidos, conforme o caso
Transfusão de sangue (afogamento em água doce)
Tratamento das alterações ca.rdiocirculatórias (shock, insuficiência
cardíaca, arritmias, hipotensão arterial)
Tratamento da possível insuficiência renal aguda
Individualizar o tratamento em
cada caso. Pode ser útil o emprêgo de antibióticos e corticoste·róides para profilaxia-tratamento da
pneumonite por aspiração.
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AUXíLIOS

Paciente em decúbito dorsal
Não intentar drenar os pulmões
Iniciar de imediato as manobras
de assistência (reanimação) cardiorrespiratôrias, de acordo com
as disponibilidades do momento
(Desobstrução das vias aéreas altas - ventilacão artificial - circulação artifiêial). Oxigênio a ..
100 ~ ~ sempre que possível.
Transporte urgente a um lugar adequado para os cuidados intensivos, sem interromper as manobras
de reanimação.
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