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CONSELHOS 

 

Não mergulhes em água com menos do 

dobro da tua altura; 

 

Não bebas bebidas alcoólicas se fores 

mergulhar; 

 

Não mergulhes em locais desconhecidos; 

 

Não participes ou não permitas brincadei-

ras quando estiveres a nadar ou a mer-

gulhar; 

 

Quando mergulhares em águas rasas, 

aproxima as mãos com os braços esten-
didos de modo a proteger a cabeça e o 

pescoço. 
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Um dia de calor… 

Vai um mergulho?... 

E porque não? 

Os estudos indicam que  

os homens são os principais afectados  

e sobretudo a população mais jovem. 

A lesão mais comum a nível da coluna cervical resulta da 

força exercida pela cabeça no fundo do mar/rio/piscina, 

ou de algum obstáculo no fundo dos mesmos, receben-

do o peso do resto do corpo. 

Como consequência o pescoço “dobra-se” bruscamente,  

podendo provocar alterações a nível da medula espi-

nhal, com consequente perda da mobilidade  e sensibili-

dade dos braços e pernas e/ou paragem cardio-

respiratória.  

 

Para além destas consequências, a pessoa que sofre 

este tipo de lesão fica, habitualmente, virada de barri-

ga para baixo, com o rosto na água, e sem possibilida-

de de se mexer.  

Quem está por perto, na maioria das vezes não se 

apercebe do sucedido, socorrendo a pessoa já em pré-

afogamento.  

Ao dares um mergulho não tens conhecimento da pro-

fundidade e/ou obstáculos que podes encontrar na 

água. 

O tipo de lesão vai depender de vários factores,  

nomeadamente: 

Peso/altura do corpo; 

Ângulo de entrada na água; 

Altura (metros) do início do mergulho; 

Resistência oferecida pela água; 

Posição da cabeça no momento do impacto. 

Sabias que um mergulho pode provocar lesão a nível 

da coluna vertebral e medula e “prender-te” a uma 

cadeira de rodas? 
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