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Resumo: Afogamento é a quarta causa de morte acidental em adultos e a terceira em 

crianças e adolescentes de todo o mundo. O afogamento ocorre, em geral, por asfixia 

em virtude da aspiração de líquido que obstrui as vias aéreas e é responsável por 

alterações nas trocas gasosas, que levam à hipoxemia (insuficiência das taxas de 

oxigênio no sangue) e acidose metabólica. Este estudo objetivou analisar os casos de 

afogamentos da região metropolitana de Cuiabá no período de janeiro a dezembro de 

2014.  A análise foi constituída da observação de 1200 laudos do Instituto Medico Legal 

de Cuiabá, que apresentou 25 casos de afogados; todos eram homens (100%), com 

predomínio de adultos (52%), destes houve predomínio de faixa etária entre 31 e 60 

anos (36%), maior incidência de casos de afogamento no mês de setembro (28%) e mais 

da metade dos casos de morte por esta fatalidade (60%), ocorreram no rio de água doce 

Cuiabá, nas margens próximas da capital do estado de Mato Grosso.  

 

Palavras Chaves: Afogamento, Cuiabá, Água Doce. 

 

Abstract: Drowning is the fourth leading cause of accidental death in adults and the 

third in children and adolescents around the world. The drowning occurs, in general, by 

suffocation due to the fluid aspiration, blocking the airway and is responsible for 

changes in gas exchange, leading to hypoxia (insufficient oxygen rates in the blood) and 

metabolic acidosis. This study aimed to analyze the cases of drowning the metropolitan 

region of Cuiaba in the period January to February 2014. The analysis was constituted 

of observation of 1200 reports of the Forensic Medicine Institute of Cuiabá, which 

showed 25 cases of drowning; all were man (100%), with adult predominance (52%), of 

these there were predominance aged between 31 and 60 years (36%), higher incidence 

of drownings in september (28%) and more than half of the cases of death by this 



fatality (60%) occurred in the river freshwater Cuiabá, nearby banks of the capital of the 

state of Mato Grosso.  
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INTRODUÇÃO 

O conceito atual de afogamento adotado por vários órgãos, entre eles a World 

Health Organization (WHO) e pela International Lifesaving Federation (ILS), é que é 

um tipo de trauma que ocorre com a aspiração de liquido não corporal, causado por 

submersão ou imersão. No âmbito da medicina legal é classificado como uma morte 

violenta, inserida no contexto das asfixias mecânicas
2
. Denominados de ‘’causas 

externas’’ na Classificação Internacional das Doenças (CID), os óbitos vinculados a 

acidentes e violência representam importante causa de morte no Brasil
3
.  

Grande parte dos afogamentos ocorrem de forma acidental mas casos de suicídio 

e homicídios não são raros de ocorrer, mas dependem de circunstâncias específicas 

como objetos amarrados ao corpo ou a força do agressor sobre a vítima 

(homicídio).GALVÃO. Importante ressaltar ainda que os afogamentos ocorrem na 

maioria dos casos por submersão água mas em circunstâncias incomuns podem se dar 

em pequenas lâminas de água por um mal súbito ou em líquidos diversos como fossas 

ou tanques de fermentação por trabalhadores (Hgino) 

Muitas atividades recreativas e de lazer em rios, lagos, mar ou em piscinas são 

fatores que elevam a cada ano a incidência de afogamento. Um número significativo de 

pacientes sobrevive, dados dos EUA mostram que são registrados um óbito para cada 

oito atendimentos (HYGINO). As estatísticas evidenciam que os afogamentos 

constituem a terceira causa de óbito no Brasil dentre as causas violentas, representando 

um importante fator a ser considerado dentre as medidas preventivas e de orientações a 

serem implementadas. 

A perícia representa um difícil diagnóstico médico legal pois requer a exclusão 

de outras causas de asfixias, além de excluir situações decorrentes de antecedentes 

patológicos, simulações de acidentes e os afogamentos propriamente ditos. Dessa 

maneira a descrição técnica das necropsias é um desafio e necessita de inspeção 

cuidadosa, externa e internamente. 



 A World Health Organization estima que, no mundo, a cada ano, meio milhão de 

pessoas morrem por afogamento sendo que 260.000 são crianças. Estudo realizado na 

Dinamarca no período de 1989 a 1993 mostrou que 39% dos homens e 27% das 

mulheres estavam alcoolizados quando se afogaram. A WHO indica que a ingestão de 

álcool é responsável por 14% dos óbitos por afogamento no mundo
7,13

.  

Nos Estados Unidos 27% dos óbitos por causas externas são por afogamento, na 

década de 80 foram registrados um total 9.000 óbitos por afogamento/ano. No México é 

a segunda causa de morte em crianças de 1 a 4 anos, sendo que no período de 1979 a 

2005 foram registrados 107.319 óbitos entre todas as idades, sendo a maioria do sexo 

masculino
8
.  

Em Portugal morrem em média 28 crianças/ano por afogamento o que representa 

43% das mortes acidentais em crianças naquele país. O maior percentual de ocorrências 

desta fatalidade é na região do pacífico sul com 38% dos casos. Na África a incidência 

desse tipo de fatalidade ocorre numa taxa de 13.1/100.000 habitantes/ano
12

. Em 

Bangladesh o afogamento lidera a lista de acidentes por causa violenta; por continentes 

a África com 14.2/100.000 habitantes/ano lidera o ranking de óbitos por afogamentos, 

seguida pela Ásia com 8.1/100.000 habitantes/ano.  

Na China, no ano 2000, foram registrados 129.000 óbitos por afogamento 

resultando numa taxa de mortalidade de 10.2/100.000 habitantes e a Índia, com cerca de 

86.000 óbitos, o que se traduz em uma taxa de mortalidade de 8.5/100.000 habitantes. 

As causas não intencionais foram em 2001 a principal causa de morte nos indivíduos de 

1 a 34 anos, sendo também a quinta de óbitos em todas as idades nos EUA
14

.  

No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que ocorrem cerca de 1,3 

milhão de casos de afogamento. Destes, quase oito mil chegam ao óbito em uma 

proporção de 5,2/100.000 habitantes, sendo 65% de crianças entre 5 e 14 anos, 

constituindo-se assim, a segunda causa de morte por motivos externos nesta faixa etária. 

Os que sobrevivem, em sua maioria, ficam com sequelas duradouras, que ocasionam o 

maior impacto econômico dentre todos os tipos de acidentes. Morrem mais afogados, 

por ano, no Brasil, do que a soma dos homicídios na Noruega, Grécia, Irlanda, Suíça, 

Suécia, Eslovênia, Singapura, Áustria, Finlândia, Espanha, Canadá, Portugal, Estônia, 

Armênia, Dinamarca, Israel, Hungria e a República Tcheca
15

. 

 No Brasil existem estudos sobre afogamento em algumas localidades como 

exemplo no Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Ribeirão Preto e Distrito Federal, 

sendo ainda pequeno o número de trabalhos desenvolvidos sobre este tipo de fatalidade, 



observando-se visivelmente a carência de dados atualizados em várias localidades 

principalmente na região não costeira
18

.  

Um estudo epidemiológico que considerou faixa etária e gênero, relacionado a 

óbitos por afogamento em Florianópolis capital do estado de Santa Catarina no período 

compreendido de janeiro de 1991 a dezembro de 2005, identificou nos laudos do 

Instituto Médico Legal do estado, 592 óbitos por afogamento, havendo uma prevalência 

para a faixa etária dos 30 a 39 anos correspondendo a 21,6% do total de óbitos, seguida 

da faixa dos 20 a 29 anos com 19,8% e da faixa de 0 a 14 anos com 16,5% dos 

óbitos
17,20

. 

Quanto ao gênero, a prevalência foi no gênero masculino com 85,6% do total de 

óbitos, sendo que no feminino esta correspondeu a 14,4% do total. Nas praias do estado 

do Rio de Janeiro existem aproximadamente 290 resgates para cada caso fatal (0,34%) e 

um óbito para cada dez atendimentos, sendo que o principal fator que influencia os 

casos de afogamento é a ingestão de álcool, correspondendo a 37% dos casos
17

.  

Segundo Szpilman em números absolutos em 1997, os estados com maior 

número de óbitos por afogamento foram: São Paulo (1822) casos, seguido de Minas 

Gerais (900), Bahia (507), Rio de Janeiro (502) e Rio Grande do Sul, quando se trata de 

números proporcionais, se destacam Roraima (9,8), Acre (8,6), Mato Grosso do Sul 

(6,8), Amapá e Espírito Santo (6,7) por 100.000 habitantes
6
.  

A singularidade deste tipo de fatalidade e os trabalhos científicos sobre o tema,  tão 

escassos, promovem um estudo mais aprofundado sobre os óbitos ocorridos 

principalmente em regiões banhadas por rios de água doce onde se observam as maiores 

incidências de mortalidades por afogamento. METODOLOGIA 

Os dados de mortalidade sobre afogamento foram registrados na região 

metropolitana de Cuiabá e os municípios circunvizinhos, localizada na região Centro-

Oeste do Brasil e composta pelas cidades de Várzea Grande, Nossa Senhora do 

Livramento e Santo Antônio de Leverger, sendo o Instituto Médico Legal de Cuiabá 

responsável por toda essa região banhada pelo rio Cuiabá e seus afluentes.  

A análise foi constituída da observação de 1200 laudos de necropsia do Instituto 

Médico Legal de Cuiabá, no ano de 2014, sendo elegíveis 25 casos de vítimas afogadas.  

 Nos prontuários do IML as seguintes variáveis foram catalogadas: número do 

protocolo, cor de pele, sexo, local da morte, tempo de morte, idade, estado de 

conservação e biótipo. E, informações referente a descrição de lesões externas, lesões 

http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_Grande_(Mato_Grosso)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Livramento_(Mato_Grosso)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Livramento_(Mato_Grosso)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_de_Leverger


internas, exames complementares, resposta aos quesitos oficiais que constituem o laudo 

pericial,  disponibilizadas acessando o sistema computadorizado do IML de Cuiabá
1
.  

Os casos selecionados de afogamento na região metropolitana de Cuiabá foram 

digitados no programa Epi-Info 2000 versão 3.5.1 e posteriormente foram realizadas 

análises descritiva, bivariada e múltipla através dos programas Epi-InfoTM 7 e 

Microsoft Excel
R
. RESULTADOS 

 No ano de 2014, foram registrados 25 óbitos por afogamento no Instituto 

Médico Legal de Cuiabá, que abrange toda a região metropolitana. Foram registrados as 

mortes em vítimas do sexo masculino, sendo 100% homens, nenhum caso identificado 

de mulheres. Quanto a cor de pele, predominam a negra (72%) seguido pela branca 

(16%) e pardos (12%). Com relação a faixa etária das vítimas os adultos de 31 a 60 anos 

prevaleceram (36%), logo foram adolescentes (20%), adultos jovens de 19 a 30 anos 

(16%), idosos (8%) e crianças (4%) e quatro óbitos não foram identificados (16%). 

Sobre a profissão das vítimas, observou-se heterogeneidade (6 profissões diferentes) 

embora, em sua grande maioria, tivemos não identificadas (28%), seguido por 

estudantes (24%), autônomos (16%), pescadores (8%), vigilante (4%), encanador (4%), 

atendente (4%), Auxiliar de serviços gerais (4%) e segurança (4%). A média de idade 

foi de 31,09 anos, sendo a idade mínima encontrada foi de 3 anos e a idade máxima, 65 

anos.  Os locais onde ocorrerem a morte foi predominantemente no Rio Cuiabá (56%), 

rio Coxipó (4%), Rio são Lourenço (4%), Comunidade Agua Azul (4%), Lagoa (4%), 

em uma Caixa d’agua (4%) sendo que não foram catalogados seis casos (24%).  

  

Tabela 1. Distribuição de afogados na região metropolitana Cuiabá por Sexo, raça, 

idade, profissão e biótipo. 

Variáveis Ocorrências N% 

  Sexo   

Masculino 

Feminino 

25 

- 

100% 

- 

Raça  

Branca                                                       

Negra 

Parda 

Amarelo 

Não identificado 

4 

18 

3 

- 

16% 

72% 

12% 

- 

Idade   



Crianças (<12) 

Adolescentes (12-18) 

Adultos jovens (19-30) 

Adultos (31-60) 

Idosos (>60) 

Não identificada            

1 

5 

4 

9 

2 

4 

4% 

20% 

16% 

36% 

8% 

16% 

Profissão   

Estudantes 

Aposentado 

Autônomo 

Outros 

Não identificado 

6 

1 

4 

7 

7 

24% 

4% 

16% 

28% 

28% 

Biótipo   

Brevilíneo 

Normolíneo 

Longelíneo 

Não identificado 

2 

17 

2 

4 

8% 

68% 

8% 

16% 

 

Das características fisiopatológicas esperadas foram analisadas variáveis de 

lesões externas, as registradas foram: rigidez cadavérica (44%), seguido por gigantismo 

(28%), midríase paralitica bilateral (24%), livores de hipóstase (24%), projeção da 

língua (12%) e pele anserina (12%). 

Entre as lesões internas identificadas o aspecto predominante foi a presença de 

pulmões armados e congestos (76%), sucedido por presença de líquidos nas vias aéreas 

(32%), cogumelo de espuma (16%), equimoses viscerais (16%), machas de Paltauf 

(12%), circulação póstuma de Brouardel (8%) e corpos estranhos sob a unha (8%). 

 

Tabela 2. Relação dos aspectos fisiopatológicos dos afogados com lesões internas e 

externas: 

Características 

fisiopatológicas 

Ocorrências  N% 

Lesões externas   

Midríase paralitica bilateral  6 24% 

Gigantismo 7 28% 

Livores de hipóstase 6 24% 

Rigidez cadavérica 11 44% 

Projeção da língua  3 12% 

Pele anserina 3 12% 

Lesões internas   

Pulmões armados e 

congestos 
19 

76% 

Presença de líquido nas vias 

aéreas 
8 

32% 

Cogumelo de espuma 4 16% 

Corpos estranhos sob a 2 8% 



unha 

Manchas de Paltauf 3 12% 

Circulação póstuma de 

Brouardel 
2 

8% 

Equimoses viscerais  4 16% 

 

A incidência por afogamento teve uma variação de acordo com o mês do ano, 

sendo predominante em estações quentes. O mês com maior número de casos foi 

setembro (28%), posteriormente outubro (16%), agosto (12%), março (8%), abril (8%), 

maio (8%), junho (8%), julho (8%), não havendo registros nos meses de janeiro, 

fevereiro, novembro e dezembro.  

Tabela 3. Incidência de óbitos por afogamento na região metropolitana de 

Cuiabá nos meses de 2014. 

Meses de 2014 Ocorrências % 

Janeiro - - 

Fevereiro - - 

Março 2 8% 

Abril 2 8% 

Maio 2 8% 

Junho 2 8% 

Julho 2 8% 

Agosto 3 12% 

Setembro 7 28% 

Outubro 4 16% 

Novembro - - 

Dezembro - - 

 

DISCUSSÃO 

  Dentre os afogados do IML de Cuiabá no ano de 2014 predominam homens, 

negros, adultos, estudantes e pessoas de biótipos normolíneo.  As ocorrências 

concentraram-se principalmente no Rio Cuiabá, devido a proximidade da comunidade 

com a bacia. 

 Em relação às mortes serem unânimes do sexo masculino, mostra estar em 

concordância com a literatura vigente com forte aquiescência além de diversas 

publicações no Brasil e no mundo.  Atribui-se ao homem uma personalidade mais 



agressiva e aventureira, superestimando sua capacidade natatória, além de ele consumir 

mais bebidas alcoólicas. 
21 

 As bacias hidrográficas das regiões foram fatores significantes para compreender 

as diferenças regionais do número de casos ocorridos. A região de Cuiabá, banhada 

pelos rios Cuiabá e Coxipó, teve incidência relevante de afogamentos em áreas de 

população ribeirinha que margeiam os rios, contrastando com as regiões do país, que 

não apresentam uma bacia hidrográfica de água doce com grandes cursos d’água, e teve 

uma menor incidência de afogamentos. A população ribeirinha é predominante negra e 

adulta, o que justifica a maior incidência de óbitos para esta raça e faixa etária.  

 A característica fisiopatológica predominante foi a de pulmões armados e 

congestos (76%), devido à aspiração de líquidos e a tentativa de repor a oxigenação 

necessária para manter os sinais vitais, sendo um sinal interno e com saída de liquido ao 

corte. 
22

 A rigidez cadavérica (44%) foi o segundo sinal dominante, devido há quanto 

tempo o individuo chegou a óbito, ela é um fenômeno post-mortem, que surge entre 1 e 

2 horas da morte, e começa a desaparecer entre 18 a 24 horas, em que os músculos 

param de receber oxigênio e iniciam a produção de acido láctico. 
23 

 
 O terceiro aspecto de maior incidência foi o gigantismo (28%) que é 

característico da fase gasosa, em que bactérias que se alimentam da camada de gordura, 

começam a degradar, causando a liberação de gás o que causa a elevação dos órgãos. 
23

 

Posteriormente, o quarto sinal mais abrangente foi a midríase paralitica bilateral (24%) 

sendo indicativo de hipóxia cerebral, edema intracraniano e cessação da atividade 

cerebral.
24 

 

 
Outra característica comum encontrada foram os livores de hipóstase (24%) que 

se formam com a parada da circulação do sangue, assim, começam a se coletar nas 

regiões de maior declive, por isso, formam-se manchas vermelhas no local. Foram 

observados com frequência de 16% as equimoses viscerais, também conhecidas como 

Manchas de Tardieu, predominantemente puntiformes entre os sulcos dos pulmões e no 

ápice do coração.
3 

 A projeção da língua estava presente em três casos (12%) sendo achados comuns 

nas asfixias mecânicas, entretanto, cadáveres de outras causas de asfixia também podem 

apresentar. Com a mesma incidência foi encontrada a pele do tipo anserina (12%), que é 

ocasionada pela contração dos músculos eretores dos pelos, tornando os folículos desses 

pelos salientes, devido à rigidez cadavérica. Ainda de lesões internas identificaram 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3xia_cerebral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edema


Manchas de Paltauf (12%), que são equimoses subpleurais, e têm origem no 

parênquima pulmonar, devido a penetração brusca do liquido. 
2 

Observado um maior número de óbitos nos meses mais quentes, como setembro 

(28%), seguido outubro (16%) e agosto (12%). 
26

A região do Vale do rio Cuiabá tem 

temperaturas constantes durante as estações, sendo de clima tropical úmido. Esta ainda 

está perto das montanhas das Chapadas dos Guimarães, bloqueando as massas de ar e 

tornando o clima mais quente.  

 

CONCLUSÃO 

 O perfil epidemiológico dos casos de afogamento na região de Cuiabá, 

registrados pelo IML metropolitano, possibilitou identificar que a mortalidade em 

homens por afogamento é predominante, indivíduos da cor de pele negra e  

profissionais pescadores são os registros mais frequentes. Quanto ao biótipo não houve 

caracterização para este tipo de morte. 

 Os aspectos tanatoscópicos predominaram cadáveres com pulmões armados e o 

corpo em fase gasosa, como o gigantismo. A presença de líquidos e areias dentro da 

cavidade pulmonar demonstra que na região este tipo de fatalidade ocorre em rios de 

agua doce, diferenciando das demais regiões do país onde ocorreram em localidades 

praianas. 
20 

Sabe-se que Cuiabá esta em uma região de clima quente-úmido, com a quatro a 

cinco meses secos. A temperatura elevada na primavera-verão oscila entre 30°C a 36°C  

entre os meses de setembro e outubro. Na analise observou que estes eram os meses de 

maior ocorrência de morte por afogamento, com predomínio de setembro (28%), 

seguido por outubro (16%), agosto (12%). Portanto, quando a região tem elevação de 

sua temperatura, a incidência de mortes por afogamento aumenta proporcionalmente, 

sendo um dado importante em ações de prevenção.
26 

 Este trabalho retrata a necessidade de discussão sobre o tema pois conhecer o 

perfil epidemiológico das vítimas de afogamento possibilita ações de prevenção na 

mortalidade por este tipo de agravo. 
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