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O velho ditado, "Mais vale uma grama de 

prevenção que uma tonelada de cura", é 

certamente aplicável aos vários sintomas da 

doença de descompressão (DD). O melhor 

tratamento de todos para estes males é ter um 

perfil de descompressão suficiente e completo 

em primeiro lugar. Mergulhadores técnicos 

observaram que muitas doenças podem ser 

evitadas, ao incluir "paradas de descompressão" 

em seus perfis. Um exame mais detalhado do 

modelo de descompressão revela que esta 

prática serve para reduzir ou eliminar gradientes 

excessivos de sobrepressão. Sabendo disso, o 

modelo pode ser modificado para fornecer 

controle preciso de gradientes e as paradas 

podem ser calculadas dentro da zona de 

descompressão até a profundidade da "parada de 

descompressão mais profunda possível". 

 

Muitos mergulhadores técnicos observaram que 

sentem fadiga, mal-estar ou sonolência depois 

de completar certos tipos de mergulhos de 

descompressão. O "mergulho rápido" que se 

caracteriza por ser relativamente profundo e por 

um curto período de tempo, muitas vezes produz 

tais sintomas. A implementação convencional 

do modelo de descompressão do gás dissolvido 

para este tipo de mergulho irá gerar uma 

primeira parada no perfil de descompressão que 

é muito mais rasa do que a profundidade 

inferior. Os mergulhadores relataram que se 

adicionarem algumas "paradas de 

descompressão" em seus perfis, ou seja, mais 

profundo do que o cálculo convencional solicita, 

os sintomas pós-mergulho são dramaticamente 

reduzidos ou eliminados. Os problemas de 

confusão e controvérsia entre os mergulhadores 

técnicos são as questões sobre quão profundas, 

essas "paradas de descompressão" devem ser e 

quantas paradas devem ser realizadas. 

 

As observações empíricas dos mergulhadores 

levaram ao desenvolvimento de métodos 

arbitrários para introdução de paradas de 

descompressão. Muitos desses métodos 

envolvem julgamento e discrição individual do 

que ter uma base nos cálculos da 

descompressão. Análises completas de perfis de 

descompressão que utilizam paradas de 

descompressão arbitrárias revelam que existem 

problemas potenciais. Estes incluem paradas 

que são feitas muito profundas e inadequadas, 

extensão do tempo de descompressão em 

paradas superficiais para compensar o aumento 

do carregamento de gás causado pelas paradas 

de descompressão. 

 

CÁLCULO CONVENCIONAL 
 

Na aplicação e na teoria da descompressão, 

existe um trade-off entre descompressão 

suficiente (sem sintomas de DD) e 

descompressão econômica (mínima quantidade 

de tempo, fornecimento de gás, exposição, etc.). 

Algoritmos convencionais de gás dissolvido, 

como os desenvolvidos por Robert D. Workman 

e Albert A. Bühlmann, procuram otimizar a 

descompressão ao permitir que o mergulhador 

ascenda para uma profundidade mais superficial 

ou "teto" com base nos valores M de limitação 

de ascensão para os hipotéticos compartimentos 

de "tecido". A economia disso é dupla: a inerte 

eliminação de gás nos compartimentos mais 

rápidos é acelerada enquanto a entrada de gás 

inerte nos compartimentos mais lentos é 

minimizada durante descompressão. Na prática, 

os mergulhadores tradicionalmente foram 

instruídos para "sair do fundo "e subir para a 

primeira parada no tempo certo. Para um típico 

mergulho rápido, o cálculo convencional 

permitirá uma ascensão relativamente longa do 

fundo para a primeira parada. Nesse cenário, a 

cargas de gás inerte nos compartimentos mais 

rápidos pode estar ou perto da saturação na 

profundidade mais baixa enquanto os 

compartimentos mais lentos estão apenas 

parcialmente carregados. Isso significa que o os 

compartimentos mais rápidos controlam a 

ascensão inicial, uma vez que suas cargas de gás 

inerte estarão mais perto dos valores de M bem 

antes dos compartimentos mais lentos. A 

primeira parada é determinada quando o gás 

inerte carregado no compartimento principal é 

igual a ou está perto do valor M. 



BOLHAS E GRADIENTES 
 

Quando o conceito de valores M foi primeiro 

apresentado em 1965 pelo pesquisador de 

descompressão Robert D. Workman, foi suposto 

que o gás inerte não sairia da solução como 

bolhas nos tecidos do mergulhador até que um 

valor de M fosse excedido. Esta teoria foi um 

pouco controversa na época, no entanto, foi 

reconhecido que a tecnologia futura seria capaz 

de fornecer melhores informações sobre a 

presença e o comportamento das bolhas nos 

corpos dos mergulhadores. Trabalhadores 

reconheceram que "métodos ultrassônicos de 

deteção de bolhas in vivo e in vitro estão sendo 

explorados para permitir uma melhor definição 

da adequação de descompressão, mas isso ainda 

está nos seus estágios primários ". Desde então, 

a tecnologia do ultrassom com Doppler foi 

desenvolvida e tem sido usada extensivamente 

em pesquisas de descompressão em todo o 

mundo. Essa pesquisa mostrou que as bolhas 

estão presentes na circulação do corpo durante e 

após muitos tipos de mergulhos, incluindo 

aqueles sem sintomas de DD. Em outras 

palavras, um mergulhador não precisa exceder 

um valor de M para formar bolhas. Esse fato foi 

reconhecido na ciência da descompressão, mas 

os mecanismos para formação e crescimento de 

bolhas no corpo humano não são bem 

compreendidos nem precisamente definidos. As 

leis da física e muitos modelos de bolhas 

preveem que maiores números e tamanhos de 

bolhas podem ser esperados com o aumento de 

gradientes de sobrepressão. No modelo de gás 

dissolvido, isto significa que mais bolhas podem 

ser esperadas a medida que o compartimento de 

gás inerte lote de carga mais acima da linha 

ambiente de pressão no gráfico de pressão. 

 

ILUSTRAÇÃO DO PROBLEMA 
 

O gráfico de pressão na Figura 1 mostra um 

perfil completo de descompressão calculado 

pelo método convencional. Neste perfil, os 

compartimentos mais rápidos têm maiores 

carregamentos de gás durante a ascensão inicial 

e estão liderando. Os valores M para estes 

compartimentos rápidos permitem grandes 

gradientes de sobrepressão em relação aos 

compartimentos  mais  lentos. 

Consequentemente, um grande e rápido 

gradiente de sobrepressão é criado durante a 

subida para a primeira parada. Isso é 

desproporcional com os menores gradientes de 

sobrepressão permitidos durante o resto do 

perfil de descompressão quando 

compartimentos mais lentos estão controlando. 

Presumivelmente, muitas bolhas poderiam ser 

geradas durante a subida inicial para a primeira 

parada. Neste caso, o gradiente calculado é 22,4 

metros de água marítima (mam) ÷ 73 pés de água 

marítima (pam) ÷ 2.2 atmosferas. Para 

comparação, quando uma lata de refrigerante é 

aberta, a pressão gradiente entre o dióxido de 

carbono dissolvido e o ar está na faixa de 3,1 a 

3,4 atmosferas. Embora um valor M não seja 

excedido no perfil de descompressão da Figura 1, 

um mergulhador poderia passar por sintomas de 

cansaço, mal-estar ou sonolência após este 

mergulho. Explicações para isso incluem teorias 

de migração de bolhas dentro do corpo e 

liberação de gases atrasada causada pela 

acumulação de bolhas nos capilares pulmonares. 

De qualquer forma, é possível associar uma 

relação de causa e efeito entre grandes gradientes 

de sobrepressão durante os sintomas de mergulho 

e pós-mergulho. Suaves ou vagos sintomas como 

fadiga e mal-estar, que normalmente não 

recebem tratamento médico, podem cair dentro 

de uma categoria de estresse descompressão, uma 

variante menor do DD. 

 

SOLUÇÕES PARA O PROBLEMA 
 

Grandes e ou rápidos gradientes de sobrepressão 

em um perfil de descompressão 

presumivelmente criar mais bolhas o que leva ao 

estresse de descompressão ou DD. A solução 

óbvia para este problema é limitar a magnitude 

dos gradientes de sobrepressão. Informações 

dentro do modelo de descompressão do gás 

dissolvido podem ser usadas para abordar o 

problema. Primeiro, há um limite para o quão 

profundo uma "parada profunda" pode ser. O 

principal compartimento com carregamento de 

gás inerte associado a uma "parada de 

descompressão" não deve estar abaixo da zona 

de descompressão. Em geral, um gradiente de 

sobrepressão de certa magnitude é necessário 

para uma liberação de gás eficiente. É 

importante também minimizar a extensão da 

gaseificação nos compartimentos mais lentos 

durante a descompressão. No contexto do 

modelo do gás dissolvido, a "parada para 

descompressão mais profunda possível "para um 



determinado perfil pode ser definido como a 

próxima parada padrão na profundidade acima 

do ponto em que o gás carregado para o 

compartimento principal cruza a linha de 

pressão ambiente (ver Figuras 1 a 3). A 

profundidade de parada mais profunda possível 

é facilmente calculada em um programa de 

descompressão e varia dependendo da taxa de 

ascensão inferior e a mistura de gás sendo 

utilizada. 

 

Um perfil de descompressão não 

necessariamente precisa ter uma primeira parada 

na profundidade mais profunda possível para 

uma parada. Esta profundidade simplesmente 

representa o ponto em que pelo menos um 

compartimento estará na zona de 

descompressão. Para muitos perfis de 

descompressão, paradas padrão que iniciam em 

profundidades de parada acima da profundidade 

de parada mais profunda possível devem ser 

adequadas para controlar gradientes de 

sobrepressão excessivos. No entanto, a 

profundidade de parada mais profunda possível 

é uma informação valiosa para o mergulhador, 

pois representa o início da zona de 

descompressão. Ao chegar a este ponto durante 

a ascensão da parte inferior, o mergulhador deve 

abrandar a ascensão para a taxa de 

descompressão de 10 mam / min (30 pam / min) 

ou menos. Esta prática ajudará a reduzir 

mudanças rápidas dos gradientes de 

sobrepressão que presumivelmente promovem 

bolhas. 

 

Em seguida, há a questão de introdução das 

paradas profundas. Um método empiricamente 

procedente para paradas profundas foi publicado 

pelo mergulhador e biólogo marinho Richard L. 

Pyle. É usado em conjunto com um programa de 

descompressão em um desktop com capacidades 

de vários níveis. Um perfil completo de 

descompressão usando o método de Richard L. 

Pyle para paradas profundas é mostrado no 

gráfico de pressão na Figura 2. O gráfico indica 

que esse método é efetivo na redução ou 

eliminação de gradientes excessivos de 

sobrepressão quando comparados com o perfil 

convencionalmente calculado. Existem, no 

entanto, dificuldades potenciais com essa 

abordagem. Dependendo do programa de 

descompressão sendo usado e seu método para 

conservadorismo, as cargas de gás nos 

compartimentos mais lentos podem estar mais 

perto dos valores M nas paradas mais rasas 

devido ao aumento da absorção causada pelas 

paradas profundas. O programa irá compensar 

as paradas profundas, mas a menos que o fator de 

conservadorismo esteja alto, ele pode não 

fornecer a mesma margem de segurança nas 

paradas rasas como quando está executando um 

perfil convencional. Uma boa maneira de avaliar 

isso é calcular a percentagem máxima dos 

valores M e percentagem dos valores M dos 

gradientes em todos os compartimentos em cada 

parada. O gráfico de pressão na Figura 3 mostra 

um perfil completo de descompressão calculado 

usando fatores de gradiente para controlar os 

gradientes de sobrepressão em todo o perfil. 

Fatores de gradientes fornecem uma abordagem 

consistente para conservadorismo nos cálculos de 

descompressão. Eles podem ser usados para gerar 

paradas profundas dentro da zona de 

descompressão, controlar gradientes de 

sobrepressão e garantir uma margem fixa de 

segurança dos valores M em todo o perfil de 

descompressão. Um Fator de gradiente é 

simplesmente uma fração decimal ou 

percentagem do gradiente do valor M (veja a 

Figura 4). 

 

A adição de paradas profundas em um perfil 

geralmente aumentará o tempo necessário nas 

paradas rasas, bem como o tempo total de 

descompressão. Contudo, se "descompressão 

suficiente" for o resultado, então, o conceito de 

"descompressão econômica" não é realmente 

comprometido. O gráfico de pressão é uma 

excelente ferramenta para mergulhadores para 

avaliar perfis descompressão. Mesmo uma 

revisão rápida pode identificar potenciais áreas 

problemáticas, como grandes gradientes de 

sobrepressão. Modeladores de descompressão e 

programadores são incentivados a incluir esse 

recurso em seus programas. 

 

Finalmente, o exemplo de perfil descompressão 

usado para os gráficos de pressão neste artigo 

foram calculados com o mínimo 

conservadorismo e destinam-se a apenas fins de 

comparação. 


	Esclarecendo as dúvidas sobre “Paradas de Descompressão”
	Por Erik C. Baker
	CÁLCULO CONVENCIONAL
	BOLHAS E GRADIENTES
	ILUSTRAÇÃO DO PROBLEMA
	SOLUÇÕES PARA O PROBLEMA


