
Estudo de caso # 2 
de proteção contra ingresso
ZOLL� AED PRO� VS.� �

LAGO GRAPEVINE
Um exercício de barco de rotina
provou-se ser tudo, menos rotina
A História
O Departamento de Polícia e Bombeiros e o Departamento de Serviços de
Emergência de Flower Mound, estavam conduzindo exercícios
de treinamento no lago Grapevine próximos à
área de Dallas/Ft. Worth. O treinamento
envolveu um barco de 22 pés, que
ambos os departamentos utilizavam para
ajudar a manter a ordem em um dos 
lagos recreativos mais movimentados
da região.

Uma das manobras de treinamento é
colocar o barco no reverso à alta
velocidade. Assim que o sargento de
polícia de Flower Mound assumiu a 
manobra, o barco começou a fazer água
na proa. A distribuição de peso dos
passageiros era inapropriada, resultando na
inclinação do barco para o lado direito. Enquanto a água continuava a derramar sobre a proa, a inclinação 
aumentava. Antes que a situação pudesse ser corrigida, o barco virou, lançando todos a bordo no lago Grapevine.

Oficiais em um barco próximo chamaram por ajuda. “Eu estava em reunião com o prefeito da cidade quando o 
chamado foi feito”, disse Scott Mitchell, Chefe-Assistente do Corpo de Bombeiros de Flower Mound. “Nós chega-
mos ao local em cerca de 15 minutos. Todos estavam usando coletes salva-vidas e escaparam ilesos. Infeliz-
mente, não posso dizer o mesmo do equipamento a bordo.”

Os Bombeiros atracaram o barco virado na marina. Cinco horas mais tarde, uma equipe de salvamento 
finalmente desvirou o barco utilizando bolsões de ar.

O Chefe Mitchell comentou, “A boa notícia é que parte do equipamento foi colocado em caixas à prova de 
água. A má notícia é que nosso novo AED Pro da ZOLL estava em uma caixa, mas que não era à prova de água 
e ficou submerso por mais de cinco horas.”

Enquanto a equipe de salvamento entregava a ele a bolsa do AED Pro, o lago Grapevine parecia sair todo de 
dentro dela. O Chefe Mitchell abriu a bolsa para descobrir um par de eletrodos e um kit de emergência 
totalmente encharcados.

Por sorte, nada indicava que a água entrou no próprio AED Pro. O AED Pro foi testado contra ingresso de partícu-
las e água, sendo avaliado como IP55 – a maior nota dentre todos os DEAs disponíveis no mercado hoje. “Eu 
o liguei imediatamente e ele iniciou seu auto-teste”, disse o Chefe Mitchell. “Ele se apresentou como funcional. Eu 
fiquei muito impressionado que o AED Pro funcionou conforme é divulgado.”

Somente para ter certeza, o Chefe Mitchell enviou o AED Pro de volta para a ZOLL para o ter avaliado pela 
assistência técnica. A unidade AED Pro passou todos os testes e foi liberada para voltar ao serviço.



Proteção contra ingresso
Definição

Notas IP Explicadas pelo 
Underwriters Laboratories (UL)

Um padrão mundial foi estabelecido pela Comissão Internacional Eletromecânica (IEC) para comparar a habilidade de resistência a partícu-
las de poeira e água de dispositivos eletrônicos. A IEC descreve sua missão como sendo:

... a organização global líder que prepara e publica padrões internacionais para todas as tecnologias elétricas, eletrônicas 
e associadas. Esses padrões servem como base e referência para a padronização internacional. Através de seus membros, 
o IEC promove a cooperação internacional em todas as questões técnicas de padronização eletrônica e assuntos associa-
dos, como a avaliação da conformidade com os padrões mos campos da eletricidade, eletrônica e tecnologias co-relatas. 
[Citado do Website da IEC.]

As notas estabelecidas pela IEC para resistência a partículas e água são chamadas de Proteção contra Ingresso ou IP e são definidos graus 
de proteção fornecidos pelas carcaças (Código IP), pela IEC 60529, para todos os códigos IP. Uma nota completa corresponde a 2 dígitos, 
cada o qual pode assumir um valor de 1 a 6. O primeiro mede a habilidade a resistir ao ingresso de objetos externos ou poeira.  O segundo 
mede a habilidade em resistir ao ingresso de umidade. O primeiro dígito pode ter um valor de 1 a 6, o segundo de 1 a 8. Quanto maior o 
número, melhor a proteção. A menor nota combinada seria IP11; a maior seria IP68. Quando um dispositivo não foi avaliado tanto para 
poeira quanto para água, um X substitui o dígito. Assim, um dispositivo como o CR Plus da Medtronic, com uma nota IPX4, não foi testado e 
avaliado por sua habilidade em resistir à poeira, quando sua nota para ingresso de água é 4. Então o que os diferentes valores de dígito 
significam? A tabela abaixo foi desenvolvida pela Underwriter’s Laboratory (UL) para explicar os códigos de proteção contra ingresso, 
conforme o especificado no padrão IEC 60529.
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Dígito

Proteção contra umidades

0   Não protegido                    0                          Não protegido
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Protegido contra
gotas de água

Protegido contra gotas de água quando

inclinado a 15º de sua posição normal

Protegido contra
esguicho de água
Protegido contra

água jogada
Protegido contra

jatos de água
Protegido contra
inundações fortes
Protegido contra

efeitos da imersão
Proteção completa
contra submersão

Protegido contra objetos
maiores do que 12mm

Protegido contra objetos
maiores do que 2,5mm

Protegido contra objetos
maiores do que 1mm

Protegido contra poeira

Impermeável à poeira



O AED Pro de Flower Mound ainda fechado
no laboratório da assistência ténica da ZOLL.

s As inspeções iniciais da cavidade da bateria
não mostram sinais de estrago causado pela água.

Abrindo o dispositivo pela primeira vez desde
que foi submerso

Nenhum dano por água assim
que o dispositivo é aberto.

Nenhum dano por água nos
componentes eletrônicos internos.
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