
Teoria da Descompressão 

 

A teoria da descompressão é o estudo da transferência de um gás inerte (gás que não 

é metabolicamente ativo) dos gases respiratórios do gás nos pulmões para os tecidos e vice-

versa durante a exposição a variações na pressão ambiente.  

No caso de mergulho subaquático e trabalho com ar comprimido, isso envolve 

principalmente pressões ambientais superiores à pressão local da superfície. 

Os sintomas causados pela descompressão ocorrem durante ou dentro de um período 

relativamente curto de horas, ou ocasionalmente dias, após uma redução significativa da 

pressão. 

O termo descompressão deriva da redução da pressão ambiente experimentada pelo 

organismo e refere-se à redução da pressão e ao processo de permitir que gases inertes 

dissolvidos sejam eliminados dos tecidos durante e após essa redução na pressão. A captação 

de gás pelos tecidos está no estado dissolvido e a eliminação também exige que o gás seja 

dissolvido; no entanto, uma redução suficiente na pressão ambiente pode causar formação de 

bolhas nos tecidos, o que pode levar a danos nos tecidos e sintomas conhecidos como 

descompressão. doença e também atrasa a eliminação do gás. 

A modelagem de descompressão tenta explicar e prever o mecanismo de eliminação de 

gases e formação de bolhas dentro do organismo durante e após as mudanças na pressão 

ambiente e fornece modelos matemáticos que tentam prever riscos aceitáveis baixo e 

procedimentos razoavelmente praticáveis para descompressão no campo. 

 

Fisiologia da Descompressão 

O gás é respirado à pressão ambiente e parte desse gás se dissolve no sangue e outros 

fluidos. O gás inerte continua sendo absorvido até que o gás dissolvido nos tecidos esteja em 

estado de equilíbrio com o gás nos pulmões ou a pressão ambiente é reduzida até que os 

gases inertes se dissolvam nos tecidos estão em uma concentração mais alta que o estado de 

equilíbrio e começam a se difundir novamente. 

A absorção de gases nos líquidos depende da solubilidade do gás específico no líquido 

específico, da concentração de gás, normalmente medida por pressão parcial e temperatura. 

No estudo da teoria da descompressão, o comportamento dos gases dissolvidos nos 

tecidos é investigado e modelado para variações de pressão ao longo do tempo. 



Uma vez dissolvida, a distribuição do gás dissolvido pode ser por difusão , onde não há 

fluxo aparente do solvente , ou por perfusão, onde o solvente (sangue) circula pelo corpo do 

mergulhador, onde o gás pode se difundir para regiões locais de menor concentração .  

Dado tempo suficiente a uma pressão parcial específica no gás respiratório, a 

concentração nos tecidos se estabilizará ou saturará a uma taxa que depende da solubilidade, 

taxa de difusão e perfusão. 

Se a concentração do gás inerte no gás respiratório for reduzida abaixo da de qualquer 

um dos tecidos, haverá uma tendência do gás retornar dos tecidos para o gás respiratório. Isso 

é conhecido como eliminação de gases e ocorre durante a descompressão, quando a redução 

na pressão ambiente ou uma alteração no gás respiratório reduz a pressão parcial do gás inerte 

nos pulmões. 

As concentrações combinadas de gases em qualquer tecido dependerão do histórico de 

pressão e composição do gás. Sob condições de equilíbrio, a concentração total de gases 

dissolvidos será menor que a pressão ambiente, pois o oxigênio é metabolizado nos tecidos e 

o dióxido de carbono produzido é muito mais solúvel.  

No entanto, durante uma redução na pressão ambiente, a taxa de redução da pressão 

pode exceder a taxa na qual o gás pode ser eliminado por difusão e perfusão e, se a 

concentração ficar muito alta, pode chegar a um estágio em que a formação de bolhas pode 

ocorrer no estado supersaturado. tecidos.  

Quando a pressão dos gases em uma bolha excede as pressões externas combinadas 

da pressão ambiente e a tensão superficial da interface bolha - líquido, as bolhas crescem e 

esse crescimento pode causar danos aos tecidos. 

 

Doença Descompressiva 

 

As taxas reais de difusão e perfusão e a solubilidade de gases em tecidos específicos 

geralmente não são conhecidas e variam consideravelmente. No entanto, foram propostos 

modelos matemáticos que aproximam a situação real em maior ou menor grau, e esses 

modelos são usados para prever se é provável que ocorra a formação de bolhas sintomáticas 

para um determinado perfil de exposição à pressão. 

A descompressão envolve uma interação complexa da solubilidade do gás, pressões 

parciais e gradientes de concentração, difusão, transporte a granel e mecânica das bolhas nos 

tecidos vivos. 



A solubilidade dos gases nos líquidos é influenciada pela natureza do solvente líquido e 

do soluto, a temperatura , pressão , e a presença de outros solutos no solvente. A difusão é 

mais rápida em moléculas menores e mais leves, das quais o hélio é o exemplo extremo.  

A difusividade do hélio é 2,65 vezes mais rápida que o nitrogênio. O gradiente de 

concentração pode ser usado como modelo para o mecanismo de difusão.  

Nesse contexto, gás inerte refere-se a um gás que não é metabolicamente ativo. 

Nitrogênio atmosférico (N2) é o exemplo mais comum e o hélio (He) é o outro gás inerte 

comumente usado em misturas respiratórias para mergulhadores. 

O nitrogênio atmosférico tem uma pressão parcial de aproximadamente 0,78 bar ao nível 

do mar. O ar nos alvéolos dos pulmões é diluído por vapor de água saturado (H 2 O) e dióxido 

de carbono (CO 2 ), um produto metabólico liberado pelo sangue, e contém menos oxigênio 

(O 2 ) do que o ar atmosférico. é absorvido pelo sangue para uso metabólico. A pressão parcial 

resultante de nitrogênio é de cerca de 0,758 bar. 

À pressão atmosférica, os tecidos do corpo são normalmente saturados com nitrogênio 

a 0,758 bar (569 mmHg). Em pressões ambientais aumentadas devido à pressurização da 

profundidade ou do habitat , os pulmões de um mergulhador são preenchidos com gás 

respiratório à pressão aumentada, e as pressões parciais dos gases constituintes serão 

aumentadas proporcionalmente. 

Os gases inertes dos gases respiratórios nos pulmões se difundem no sangue nos 

capilares alveolares e são distribuídos pelo corpo pela circulação sistêmica no processo 

conhecido como perfusão. 

Os materiais dissolvidos são transportados no sangue muito mais rapidamente do que 

seriam distribuídos apenas por difusão. A partir dos capilares sistêmicos, os gases dissolvidos 

se difundem através das membranas celulares e nos tecidos, onde podem eventualmente 

atingir o equilíbrio. Quanto maior o suprimento de sangue para um tecido, mais rápido ele 

alcançará o equilíbrio com o gás na nova pressão parcial. Esse equilíbrio é chamado de 

saturação.  A ingestão de gás parece seguir uma equação exponencial inversa simples. O 

tempo que leva para um tecido absorver ou liberar 50% da diferença na capacidade de gás 

dissolvido a uma pressão parcial alterada é chamado de meio tempo para esse tecido e gás. 

O gás permanece dissolvido nos tecidos até que a pressão parcial desse gás nos 

pulmões seja reduzida o suficiente para causar um gradiente de concentração no sangue a 

uma concentração mais baixa do que os tecidos relevantes.  



À medida que a concentração no sangue cai abaixo da concentração no tecido 

adjacente, o gás difunde-se do tecido para o sangue e depois é transportado de volta aos 

pulmões, onde difunde-se no gás do pulmão e é eliminado pela expiração. Se a redução da 

pressão ambiente for limitada, essa dessaturação ocorrerá na fase dissolvida, mas se a pressão 

ambiente for suficientemente reduzida, bolhas poderão se formar e crescer, tanto no sangue 

quanto em outros tecidos supersaturados.  

Quando a pressão parcial de todo o gás dissolvido em um tecido excede a pressão 

ambiente total no tecido, ela é supersaturada, e existe a possibilidade de formação de bolhas. 

A soma das pressões parciais do gás que o mergulhador respira deve necessariamente 

se equilibrar com a soma das pressões parciais no gás do pulmão. Nos alvéolos, o gás foi 

umidificado e ganhou dióxido de carbono do sangue venoso.  

O oxigênio também se difundiu no sangue arterial, reduzindo a pressão parcial do 

oxigênio nos alvéolos. Como a pressão total nos alvéolos deve se equilibrar com a pressão 

ambiente, essa diluição resulta em uma pressão parcial efetiva de nitrogênio de cerca de 758 

mb (569 mmHg) no ar à pressão atmosférica normal.  

Em estado estacionário, quando os tecidos são saturados pelos gases inertes da mistura 

respiratória, os processos metabólicos reduzem a pressão parcial do oxigênio menos solúvel 

e o substituem pelo dióxido de carbono, que é consideravelmente mais solúvel na água. Nas 

células de um tecido típico, a pressão parcial do oxigênio cairá, enquanto a pressão parcial do 

dióxido de carbono aumentará. A soma dessas pressões parciais (água, oxigênio, dióxido de 

carbono e nitrogênio) é menor que a pressão total do gás respiratório.  

Esse é um déficit de saturação significativo e fornece um amortecedor contra a 

supersaturação e uma força motriz para dissolver bolhas. As experiências sugerem que o grau 

de insaturação aumenta linearmente com a pressão para uma mistura respiratória de 

composição fixa e diminui linearmente com a fração de gás inerte na mistura respiratória. 

Como consequência, as condições para maximizar o grau de insaturação são um gás 

respiratório com a menor fração possível de gás inerte - isto é, oxigênio puro, à pressão parcial 

máxima permitida. Esse déficit de saturação também é chamado de insaturação inerente, a 

janela de oxigênio.  

A localização dos micronúcleos ou onde as bolhas se formam inicialmente não é 

conhecida. A incorporação de mecanismos de formação e crescimento de bolhas em modelos 

de descompressão pode tornar os modelos mais biofísicos e permitir uma melhor extrapolação. 



As condições de fluxo e as taxas de perfusão são parâmetros dominantes na competição 

entre bolhas de tecido e circulação, e entre várias bolhas, para gás dissolvido para o 

crescimento de bolhas. 

Mecânica da Bolha 

É necessário um equilíbrio de forças na superfície para que uma bolha exista. A soma da 

pressão ambiente e pressão devido à distorção do tecido, exercida no exterior da superfície, 

com a tensão superficial do líquido na interface entre a bolha e o ambiente deve ser equilibrada 

pela pressão no interior da bolha.  

Esta é a soma das pressões parciais dos gases no interior devido à difusão líquida de 

gás de e para a bolha. O equilíbrio de força na bolha pode ser modificado por uma camada de 

moléculas ativas de superfície que podem estabilizar uma microbolha em um tamanho em que 

a tensão superficial em uma bolha limpa faria com que ela colapsasse rapidamente, e essa 

camada superficial pode variar em permeabilidade, de modo que, se a bolha estiver 

suficientemente comprimida, ela se tornará impermeável à difusão.  

Se o solvente fora da bolha estiver saturado ou insaturado, a pressão parcial será menor 

do que na bolha e a tensão superficial aumentará a pressão interna em proporção direta à 

curvatura da superfície, proporcionando um gradiente de pressão para aumentar a difusão. da 

bolha, efetivamente "espremendo o gás da bolha", e quanto menor a bolha, mais rápido ela 

será espremida. Uma bolha de gás só pode crescer a pressão constante se o solvente 

circundante estiver suficientemente supersaturado para superar a tensão superficial ou se a 

camada superficial fornecer reação suficiente para superar a tensão superficial.  

Bolhas limpas que são suficientemente pequenas entrarão em colapso devido à tensão 

superficial se a supersaturação for baixa. Bolhas com superfícies semipermeáveis se 

estabilizarão em um raio específico, dependendo da pressão, da composição da camada 

superficial e da supersaturação, ou continuarão a crescer indefinidamente, se maiores que o 

raio crítico. A formação de bolhas pode ocorrer no sangue ou em outros tecidos. 

Um solvente pode transportar uma carga supersaturada de gás em solução. A saída da 

solução na maior parte do solvente para formar bolhas dependerá de vários fatores.  

Algo que reduz a tensão superficial, ou adsorve moléculas de gás, ou reduz localmente 

a solubilidade do gás, ou causa uma redução local da pressão estática em um fluido, pode 

resultar em nucleação ou crescimento de bolhas. Isso pode incluir mudanças de velocidade e 

turbulência em fluidos e cargas elásticas locais em sólidos e semi-sólidos.  



Os lipídios e outras superfícies hidrofóbicas podem reduzir a tensão superficial (as 

paredes dos vasos sanguíneos podem ter esse efeito). A desidratação pode reduzir a 

solubilidade do gás em um tecido devido à maior concentração de outros solutos e menos 

solvente para reter o gás. Outra teoria presume que núcleos microscópicos de bolhas sempre 

existem em meios aquosos, incluindo tecidos vivos. Esses núcleos de bolhas são fases 

esféricas de gás que são pequenas o suficiente para permanecer em suspensão, mas fortes o 

suficiente para resistir ao colapso, sendo sua estabilidade fornecida por uma camada 

superficial elástica composta por moléculas de superfície ativa que resistem ao efeito da tensão 

superficial.  

Depois que uma micro-bolha se forma, ela pode continuar a crescer se os tecidos 

estiverem suficientemente supersaturados. À medida que a bolha cresce, ela pode distorcer o 

tecido circundante e causar danos às células e pressão nos nervos, resultando em dor, ou 

pode bloquear um vaso sanguíneo, cortando o fluxo sanguíneo e causando hipóxia nos tecidos 

normalmente perfundidos pelo vaso. 

Se existir uma bolha ou um objeto que colete moléculas de gás, essa coleção de 

moléculas de gás poderá atingir um tamanho em que a pressão interna exceda a tensão 

superficial combinada e a pressão externa e a bolha crescerá.  

Se o solvente estiver suficientemente supersaturado, a difusão de gás na bolha excederá 

a taxa na qual difunde novamente em solução e, se esse excesso de pressão for maior que a 

pressão devido à tensão superficial, a bolha continuará a crescer.  

Quando uma bolha cresce, a tensão superficial diminui e a pressão interna diminui, 

permitindo que o gás se difunda mais rapidamente e mais lentamente, de modo que a bolha 

cresce ou diminui em uma situação de feedback positivo. 

 A taxa de crescimento é reduzida à medida que a bolha cresce, porque a área da 

superfície aumenta conforme o quadrado do raio, enquanto o volume aumenta conforme o 

cubo do raio. Se a pressão externa for reduzida devido à pressão hidrostática reduzida durante 

a subida, a bolha também aumentará e, inversamente, um aumento da pressão externa fará 

com que a bolha encolha. 

As bolhas de descompressão parecem se formar principalmente nos capilares 

sistêmicos, onde a concentração de gás é mais alta, geralmente naquelas que alimentam as 

veias que drenam os membros ativos. Geralmente, eles não se formam nas artérias, desde que 

a redução da pressão ambiente não seja muito rápida, pois o sangue arterial teve recentemente 

a oportunidade de liberar excesso de gás nos pulmões.  



As bolhas transportadas de volta ao coração nas veias podem ser transferidas para a 

circulação sistêmica por meio de um forame oval patente em mergulhadores com esse defeito 

septal, após o qual existe o risco de oclusão dos capilares em qualquer parte do corpo em que 

eles terminam.  

As bolhas que são transportadas de volta ao coração pelas veias passam para o lado 

direito do coração e, a partir daí, normalmente entram na circulação pulmonar e passam ou 

ficam presas nos capilares dos pulmões, que estão ao redor dos alvéolos e nas veias. muito 

perto do gás respiratório, onde o gás difunde-se das bolhas pelas paredes capilar e alveolar 

para o gás no pulmão.  

Se o número de capilares pulmonares bloqueados por essas bolhas for relativamente 

pequeno, o mergulhador não exibirá sintomas e nenhum tecido será danificado (os tecidos 

pulmonares são adequadamente oxigenados por difusão).  

As bolhas pequenas o suficiente para passar pelos capilares pulmonares podem ser 

pequenas o suficiente para serem dissolvidas devido a uma combinação de tensão superficial 

e difusão a uma concentração reduzida no sangue circundante, embora a teoria de nucleação 

do Modelo de Permeabilidade Variável implique que a maioria das bolhas que passam a 

circulação pulmonar perderá gás suficiente para passar pelos capilares e retornar à circulação 

sistêmica como núcleos reciclados, mas estáveis.  

As bolhas que se formam dentro dos tecidos devem ser eliminadas in situ por difusão, o 

que implica um gradiente de concentração adequado. 

 

Contra Difusão Isobárica (CDI) 

 

A contra-difusão isobárica é a difusão de gases em direções opostas causada por uma 

alteração na composição do gás ambiente externo ou gás respiratório sem alteração na 

pressão ambiente. Durante a descompressão após um mergulho, isso pode ocorrer quando 

uma alteração é feita no gás que respira, ou quando o mergulhador se move para um ambiente 

cheio de gás que difere do gás que respira. 

Embora não seja estritamente falando um fenômeno de descompressão, é uma 

complicação que pode ocorrer durante a descompressão e que pode resultar na formação ou 

crescimento de bolhas sem alterações na pressão ambiental.  

 

Duas formas desse fenômeno foram descritas por Lambertsen: 



 

O CDI superficial (também conhecido como contra-difusão isobárica no estado 

estacionário) ocorre quando o gás inerte respirado pelo mergulhador se difunde mais 

lentamente no corpo do que o gás inerte ao redor do corpo.  

Um exemplo disso seria respirar ar em um ambiente heliox. O hélio no heliox se difunde 

rapidamente na pele, enquanto o nitrogênio se difunde mais lentamente dos capilares para a 

pele e para fora do corpo. O efeito resultante gera supersaturação em certos locais dos tecidos 

superficiais e a formação de bolhas de gás inerte.  

O CDI de tecidos profundos (também conhecido como contra-difusão isobárica 

transitória) ocorre quando diferentes gases inertes são respirados pelo mergulhador em 

sequência. O gás de difusão rápida é transportado para o tecido mais rapidamente do que o 

gás de difusão mais lento é transportado para fora do tecido. [36] Isso pode ocorrer quando 

mergulhadores mudam de uma mistura de nitrogênio para uma mistura de hélio ou quando 

mergulhadores de saturação que respiram hidreliox mudam para uma mistura de heliox. 

O estudo de Doolette e Mitchell sobre a doença de descompressão do ouvido interno 

(IEDCS) mostra que o ouvido interno pode não ser bem modelado por algoritmos comuns (por 

exemplo, Bühlmann).  

Doolette e Mitchell propõem que uma mudança de uma mistura rica em hélio para uma 

mistura rica em nitrogênio, como é comum no mergulho técnico ao mudar de trimix para nitrox 

em subida, pode causar uma supersaturação transitória de gás inerte no ouvido interno e 

resultar em IEDCS.  

Eles sugerem que as trocas de gases respiratórios de misturas ricas em hélio para ricas 

em nitrogênio devem ser programadas com cuidado ou profundas (com a devida consideração 

à narcose por nitrogênio) ou rasas para evitar o período de supersaturação máxima resultante 

da descompressão.  

Também devem ser feitas trocas durante a respiração da maior pressão parcial de 

oxigênio inspirada que pode ser tolerada com segurança, levando em consideração a 

toxicidade do oxigênio.  

 

A doença da Descompressão 

Bolhas vasculares formadas nos capilares sistêmicos podem ficar presas nos capilares 

pulmonares, bloqueando-os temporariamente. Se isso for grave, o sintoma chamado 

"engasgamento" pode ocorrer.  



Se o mergulhador tiver um forame oval patente (ou uma derivação na circulação 

pulmonar), as bolhas podem passar por ele e desviar a circulação pulmonar para entrar no 

sangue arterial. Se essas bolhas não forem absorvidas no plasma arterial e se alojarem nos 

capilares sistêmicos, elas bloquearão o fluxo de sangue oxigenado para os tecidos fornecidos 

por esses capilares, e esses tecidos ficarão sem oxigênio.  

Moon e Kisslo (1988) concluíram que "as evidências sugerem que o risco de DCI 

neurológico grave ou DCI de início precoce aumenta em mergulhadores com uma derivação 

da direita para a esquerda em repouso através de um PFO. Atualmente, não há evidências de 

que o PFO está relacionado a curvas leves ou tardias. 

Bolhas se formam dentro de outros tecidos, bem como nos vasos sanguíneos. O gás 

inerte pode se difundir em núcleos de bolhas entre os tecidos. Nesse caso, as bolhas podem 

distorcer e danificar permanentemente o tecido. À medida que crescem, as bolhas também 

podem comprimir os nervos à medida que crescem, causando dor. 

Bolhas extravasculares ou autóctones [a] geralmente se formam em tecidos lentos, como 

articulações, tendões e bainhas musculares. A expansão direta causa danos aos tecidos, com 

a liberação de histaminas e seus efeitos associados. Os danos bioquímicos podem ser tão 

importantes quanto ou mais importantes que os efeitos mecânicos.  

A troca de gases dissolvidos entre o sangue e os tecidos é controlada pela perfusão e, 

em menor grau, pela difusão, particularmente em tecidos heterogêneos. A distribuição do fluxo 

sanguíneo para os tecidos é variável e está sujeita a uma variedade de influências.  

Quando o fluxo é localmente alto, essa área é dominada pela perfusão e pela difusão 

quando o fluxo é baixo. A distribuição do fluxo é controlada pela pressão arterial média e pela 

resistência vascular local, e a pressão arterial depende do débito cardíaco e da resistência 

vascular total.  

A resistência vascular básica é controlada pelo sistema nervoso simpático, e os 

metabólitos, a temperatura e os hormônios locais e sistêmicos têm efeitos secundários e 

frequentemente localizados, que podem variar consideravelmente com as circunstâncias. 

A composição do gás respiratório durante a exposição e descompressão à pressão é 

significativa na captação e eliminação de gases inertes para um determinado perfil de 

exposição à pressão. As misturas de gases respiratórios para mergulho normalmente têm uma 

fração gasosa diferente de nitrogênio e do ar. A pressão parcial de cada gás componente será 

diferente da do nitrogênio no ar a qualquer profundidade, e a captação e eliminação de cada 

componente do gás inerte é proporcional à pressão parcial real ao longo do tempo.  



As duas principais razões para o uso de gases respiratórios mistos são a redução da 

pressão parcial de nitrogênio por diluição com oxigênio, para fazer misturas de Nitrox, 

principalmente para reduzir a taxa de captação de nitrogênio durante a exposição à pressão e 

a substituição de hélio (e ocasionalmente outros gases) para o nitrogênio para reduzir efeitos 

narcóticos sob exposição parcial a alta pressão.  

Dependendo das proporções de hélio e nitrogênio, esses gases são chamados de Heliox, 

se não houver nitrogênio, ou Trimix , se houver nitrogênio e hélio junto com o oxigênio 

essencial. Os gases inertes usados como substitutos do nitrogênio têm diferentes 

características de solubilidade e difusão nos tecidos vivos do nitrogênio que substituem.  

Por exemplo, o substituto mais comum do nitrogênio no diluente de gás inerte é o hélio, 

que é significativamente menos solúvel no tecido vivo, mas também se difunde mais 

rapidamente devido ao tamanho e massa relativamente pequenos do átomo de He em 

comparação com o N2 molécula. 

O fluxo sanguíneo para a pele e a gordura é afetado pela temperatura da pele e do 

núcleo, e a perfusão muscular em repouso é controlada pela temperatura do próprio músculo. 

Durante o exercício, o aumento do fluxo para os músculos que trabalham é geralmente 

equilibrado pelo fluxo reduzido para outros tecidos, como rins, baço e fígado. 

O fluxo sanguíneo para os músculos também é mais baixo em água fria, mas o exercício 

mantém o músculo quente e o fluxo elevado, mesmo quando a pele está gelada. O fluxo 

sanguíneo para gordura normalmente aumenta durante o exercício, mas isso é inibido pela 

imersão em água fria.  

A adaptação ao frio reduz a vasoconstrição extrema que geralmente ocorre com a 

imersão em água fria. Variações na distribuição da perfusão não afetam necessariamente as 

trocas respiratórias de gases inertes, embora alguns gases possam ser capturados localmente 

por alterações na perfusão. Descansar em um ambiente frio reduzirá as trocas de gases inertes 

da pele, gordura e músculo, enquanto o exercício aumentará as trocas gasosas.  

O exercício durante a descompressão pode reduzir o tempo e o risco de 

descompressão, desde que não haja bolhas, mas pode aumentar o risco se houver bolhas.  

As trocas de gases inertes são menos favoráveis para o mergulhador que está quente e 

se exercita em profundidade durante a fase de introdução, que descansa e faz frio durante a 

descompressão. Outros fatores que podem afetar o risco de descompressão incluem 

concentração de oxigênio, níveis de dióxido de carbono, posição corporal, vasodilatadores e 

constritores, respiração com pressão positiva ou negativa e desidratação (volume sanguíneo). 



A suscetibilidade individual à doença descompressiva possui componentes que podem 

ser atribuídos a uma causa específica e componentes que parecem ser aleatórios. O 

componente aleatório faz das descompressões sucessivas um fraco teste de suscetibilidade. 

A obesidade e os altos níveis lipídicos séricos foram implicados em alguns estudos como 

fatores de risco, e o risco parece aumentar com a idade.  

Outro estudo também mostrou que indivíduos mais velhos tendem a borbulhar mais que 

indivíduos mais jovens por razões ainda desconhecidas, mas não foram identificadas 

tendências entre peso, gordura corporal ou gênero e bolhas, e a questão de por que algumas 

pessoas têm maior probabilidade de formar bolhas do que outros, ainda não está claro. 

 

Conceitos do Modelo de Descompressão 

 

Dois conceitos bastante diferentes foram usados para modelagem de descompressão. 

O primeiro pressupõe que o gás dissolvido é eliminado na fase dissolvida e que as bolhas não 

são formadas durante a descompressão assintomática. O segundo, que é apoiado pela 

observação experimental, assume que as bolhas são formadas durante a maioria das 

descompressões assintomáticas e que a eliminação de gás deve considerar as fases dissolvida 

e de bolha. 

Os modelos de descompressão inicial tendiam a usar os modelos de fase dissolvida e os 

ajustavam por fatores mais ou menos arbitrários para reduzir o risco de formação de bolhas 

sintomáticas. Os modelos de fase dissolvida são de dois grupos principais. Modelos de 

compartimento paralelo, em que vários compartimentos com taxas variáveis de absorção de 

gás (meio período) são considerados independentes um do outro, e a condição limitante é 

controlada pelo compartimento que mostra o pior caso para um perfil de exposição específico. 

Estes compartimentos representam tecidos conceituais e não se destinam a representar 

tecidos orgânicos específicos, apenas para representar o leque de possibilidades para os 

tecidos orgânicos. O segundo grupo usa compartimentos seriais, onde se supõe que o gás 

difunda através de um compartimento antes de atingir o próximo. 

Uma variação recente no modelo de compartimento serial é o modelo de compartimento 

interconectado (ICM) da Goldman. 

Modelos mais recentes tentam modelar a dinâmica das bolhas, também por modelos 

simplificados, para facilitar o cálculo das tabelas e, posteriormente, permitir previsões em 

tempo real durante um mergulho. Os modelos usados para aproximar a dinâmica das bolhas 



são variados e variam daqueles que não são muito mais complexos que os modelos de fase 

dissolvidos, àqueles que requerem um poder computacional consideravelmente maior. 

Nenhum dos modelos de descompressão pode ser mostrado como uma representação 

precisa dos processos fisiológicos, embora tenham sido propostas interpretações dos modelos 

matemáticos que correspondem a várias hipóteses. São todas aproximações que predizem a 

realidade em maior ou menor grau, e são aceitáveis somente dentro dos limites da calibração 

contra dados experimentais coletados. 

O perfil de descompressão ideal cria o maior gradiente possível para a eliminação de 

gás inerte de um tecido sem causar a formação de bolhas, e os modelos de descompressão 

de fase dissolvida são baseados na suposição de que a formação de bolhas pode ser evitada. 

No entanto, não é certo se isso é praticamente possível: alguns dos modelos de 

descompressão assumem que sempre existem micronúcleos estáveis de bolhas. 

Os modelos de bolhas assumem que haverá bolhas, mas existe um volume total de fase 

de gás tolerável ou um tamanho de bolha de gás tolerável e limitam o gradiente máximo para 

levar em conta essas tolerâncias. 

Idealmente, os modelos de descompressão devem prever com precisão o risco em toda 

a faixa de exposição, desde mergulhos curtos dentro dos limites sem parada, os saltos de 

descompressão em toda a faixa de aplicabilidade prática, incluindo mergulhos extremos de 

exposição e mergulhos repetitivos, gases respiratórios alternativos, incluindo interruptores de 

gás e PO 2 constante , variações no perfil do mergulho e mergulhos de saturação. Geralmente, 

esse não é o caso, e a maioria dos modelos é limitada a uma parte do intervalo possível de 

profundidades e tempos. Eles também estão limitados a uma faixa especificada de gases 

respiratórios e, às vezes, restritos ao ar. 

Um problema fundamental no design de tabelas de descompressão é que as regras 

simplificadas que governam um único mergulho e subida não se aplicam quando algumas 

bolhas de tecido já existem, pois atrasam a eliminação de gases inertes e a descompressão 

equivalente pode resultar em doença descompressiva. 

Mergulho repetitivo, subidas múltiplas em um único mergulho e procedimentos de 

descompressão de superfície são fatores de risco significativos para a DCS. 

Estes foram atribuídos ao desenvolvimento de um volume de fase gasosa relativamente 

alto que pode ser parcialmente transferido para mergulhos subsequentes ou a subida final de 

um perfil de dente de serra. 



A função dos modelos de descompressão mudou com a disponibilidade dos detectores 

de bolhas ultra-sônicos Doppler e não é mais apenas limitar a ocorrência sintomática da doença 

de descompressão, mas também limitar as bolhas de gás venoso assintomáticas pós-

mergulho. Várias modificações empíricas nos modelos de fase dissolvida foram feitas desde a 

identificação das bolhas venosas pela medição do Doppler em mergulhadores assintomáticos 

logo após o surgimento. 

 

Compartimentos de Tecido 

 

Uma tentativa de solução foi o desenvolvimento de modelos com vários tecidos, que 

pressupunham que diferentes partes do corpo absorviam e eliminavam gases a taxas 

diferentes. Estes são tecidos hipotéticos que são designados como rápidos e lentos para 

descrever a taxa de saturação. Cada tecido, ou compartimento, tem uma meia-vida diferente. 

Os tecidos reais também levarão mais ou menos tempo para saturar, mas os modelos não 

precisam usar valores reais de tecido para produzir um resultado útil. Modelos com um a 16 

compartimentos de tecido foram usados para gerar tabelas de descompressão e 

computadores de mergulho usaram até 20 compartimentos. 

Por exemplo: Tecidos com alto conteúdo lipídico podem consumir uma quantidade maior 

de nitrogênio, mas geralmente têm um suprimento sanguíneo deficiente. Eles levarão mais 

tempo para alcançar o equilíbrio e são descritos como lentos, em comparação com tecidos 

com um bom suprimento sanguíneo e menor capacidade de gás dissolvido, descritos como 

rápidos. 

Os tecidos rápidos absorvem o gás relativamente rápido, mas geralmente o liberam 

rapidamente durante a subida. Um tecido rápido pode ficar saturado durante um mergulho 

esportivo normal, enquanto um tecido lento pode ter absorvido apenas uma pequena parte de 

sua potencial capacidade de gás.  

Ao calcular os níveis em cada compartimento separadamente, os pesquisadores são 

capazes de construir algoritmos mais eficazes. Além disso, cada compartimento pode tolerar 

mais ou menos supersaturação do que outros. A forma final é um modelo complicado, mas que 

permite a construção de algoritmos e tabelas adequados a uma ampla variedade de mergulhos. 

Um computador de mergulho típico possui um modelo de tecido de 8 a 12, com intervalos de 

tempo variando de 5 a 400 minutos.  



As mesas de Bühlmannuse um algoritmo com 16 tecidos, com meias vezes variando de 

4 minutos a 640 minutos. Pode-se presumir que os tecidos estão em série, onde o gás 

dissolvido deve se difundir através de um tecido para alcançar o próximo, que possui 

propriedades de solubilidade diferentes, em paralelo, onde a difusão dentro e fora de cada 

tecido é considerada independente dos outros e como combinações de séries e tecidos 

paralelos, que se tornam computacionalmente complexos.  

O meio tempo de um tecido é o tempo que leva para absorver ou liberar 50% da 

diferença na capacidade de gás dissolvido a uma pressão parcial alterada. Por cada meio 

intervalo consecutivo, o tecido absorve ou libera novamente a metade da diferença cumulativa 

na sequência ½, ¾, 7/8, 15/16, 31/32, 63/64 etc.  

O intervalo de tempo do compartimento do tecido varia de 1 minuto a pelo menos 720 

minutos. Um compartimento de tecido específico terá meias-horas diferentes para gases com 

diferentes solubilidades e taxas de difusão. A ingestão de gás é geralmente modelada como 

seguindo uma equação exponencial inversa simples, em que a saturação é assumida após 

aproximadamente quatro (93,75%) a seis (98,44%) meias-vezes, dependendo do modelo de 

descompressão. Este modelo pode não descrever adequadamente a dinâmica da eliminação 

de gases se houver bolhas na fase gasosa. 

Modelos de Outgassing: Para descompressão otimizada, a força motriz para a 

dessaturação do tecido deve ser mantida no máximo, desde que isso não cause lesão tecidual 

sintomática devido à formação e crescimento de bolhas (doença descompressiva sintomática) 

ou produza uma condição em que a difusão é retardada por qualquer motivo. 

Existem duas maneiras fundamentalmente diferentes de abordar isso. O primeiro é 

baseado no pressuposto de que existe um nível de supersaturação que não produz formação 

de bolha sintomática e é baseado em observações empíricas da taxa máxima de 

descompressão, que não resulta em uma taxa inaceitável de sintomas. Essa abordagem visa 

maximizar o gradiente de concentração, desde que não haja sintomas, e geralmente usa um 

modelo de meio tempo exponencial levemente modificado.  

O segundo pressupõe que as bolhas se formarão em qualquer nível de supersaturação, 

onde a tensão total de gás no tecido é maior que a pressão ambiente e esse gás nas bolhas é 

eliminado mais lentamente que o gás dissolvido. 

Essas filosofias resultam em características diferentes dos perfis de descompressão 

derivados dos dois modelos: a abordagem de supersaturação crítica fornece subidas iniciais 

relativamente rápidas, que maximizam o gradiente de concentração e paradas longas e rasas, 



enquanto os modelos de bolhas exigem subidas mais lentas, com primeiras paradas mais 

profundas, mas pode ter paradas mais curtas e rasas. Essa abordagem usa uma variedade de 

modelos. 

 

A abordagem crítica da Supersaturação 

 

JS Haldane originalmente usou uma razão de pressão crítica de 2 para 1 para 

descompressão, com o princípio de que a saturação do corpo em nenhum momento deve 

exceder em dobro o dobro da pressão do ar. 

Este princípio foi aplicado como uma razão de pressão da pressão ambiente total e não 

levou em consideração as pressões parciais dos gases componentes do ar respirável. Seu 

trabalho experimental em cabras e observações de mergulhadores humanos pareceu apoiar 

essa suposição.  

No entanto, com o tempo, isso foi considerado inconsistente com a incidência de doença 

descompressiva e foram feitas alterações nas premissas iniciais. Mais tarde, isso foi alterado 

para uma proporção de 1,58: 1 de pressões parciais de nitrogênio.  

Outras pesquisas de pessoas como Robert Workman sugeriram que o critério não era a 

razão de pressões, mas os diferenciais de pressão reais. Aplicado ao trabalho de Haldane, isso 

sugere que o limite não é determinado pela razão de 1,58: 1, mas pela diferença crítica de 0,58 

atmosferas entre a pressão do tecido e a pressão ambiente. Atualmente, a maioria das tabelas, 

incluindo as tabelas de Bühlmann, é baseada no modelo de diferença crítica.  

A uma dada pressão ambiente, o valor M é o valor máximo da pressão absoluta de gás 

inerte que um compartimento de tecido pode suportar sem apresentar sintomas de doença 

descompressiva. Os valores M são limites para o gradiente tolerado entre a pressão do gás 

inerte e a pressão ambiente em cada compartimento. Terminologia alternativa para valores M 

inclui "limites de supersaturação", "limites para sobrepressão tolerada" e "tensões críticas". 

Fatores de gradiente são uma maneira de modificar o valor M para um valor mais 

conservador para uso em um algoritmo de descompressão. O fator de gradiente é uma 

porcentagem do valor M escolhido pelo criador do algoritmo e varia linearmente entre a 

profundidade máxima e a superfície. Eles são expressos como uma designação de dois 

números, em que o primeiro número é a porcentagem do valor M profundo e o segundo é uma 

porcentagem do valor M raso.  



Os fatores de gradiente são aplicados igualmente a todos os compartimentos de tecidos 

e produzem um valor M que é linearmente variável em proporção à pressão ambiente. 

Por exemplo: Um fator de gradiente 30/85 limitaria a supersaturação permitida em 

profundidade a 30% do máximo do designer e a 85% na superfície. 

Com efeito, o usuário está selecionando uma supersaturação máxima mais baixa do que 

o designer considerado apropriado. O uso de fatores de gradiente aumentará o tempo de 

descompressão, particularmente na zona de profundidade onde o valor M é mais reduzido. Os 

fatores de gradiente podem ser usados para forçar paradas mais profundas em um modelo 

que, de outra forma, tenderia a produzir paradas relativamente rasas, usando um fator de 

gradiente com um primeiro número pequeno.  

 

A abordagem sem Supersaturação 

 

De acordo com o modelo termodinâmico de Hugh LeMessurier e Brian Andrew Hills , 

essa condição de força motriz ideal para eliminação de gases é satisfeita quando a pressão 

ambiente é suficiente para impedir a separação de fases (formação de bolhas). A diferença 

fundamental dessa abordagem é equiparar a pressão ambiente absoluta ao total das tensões 

parciais de gás no tecido para cada gás após a descompressão como o ponto limite além do 

qual a formação de bolhas é esperada.  

O modelo pressupõe que a insaturação natural nos tecidos devido à redução metabólica 

na pressão parcial de oxigênio forneça um amortecedor contra a formação de bolhas e que o 

tecido possa ser descomprimido com segurança, desde que a redução na pressão ambiente 

não exceda esse valor de insaturação. Claramente, qualquer método que aumente a 

insaturação permitiria uma descompressão mais rápida, pois o gradiente de concentração 

seria maior sem risco de formação de bolhas. 

A insaturação natural aumenta com a profundidade, portanto, um maior diferencial de 

pressão ambiente é possível em maior profundidade e reduz à medida que o mergulhador 

surge. Este modelo leva a taxas de subida mais lentas e primeiras paradas mais profundas, 

mas paradas rasas mais curtas, pois há menos gás na fase de bolha a ser eliminado.  

O critério de volume crítico pressupõe que sempre que o volume total da fase gasosa 

acumulada nos tecidos exceder um valor crítico, aparecerão sinais ou sintomas de DCS. Essa 

suposição é suportada por pesquisas de detecção de bolhas doppler.  



As consequências dessa abordagem dependem fortemente da formação de bolhas e do 

modelo de crescimento usado, principalmente se a formação de bolhas é praticável e evitável 

durante a descompressão. 

Essa abordagem é usada em modelos de descompressão que assumem que, durante 

perfis práticos de descompressão, haverá crescimento de núcleos microscópicos estáveis de 

bolhas que sempre existem em meios aquosos, incluindo tecidos vivos.  

A descompressão eficiente minimizará o tempo total de subida, limitando o acúmulo total 

de bolhas a um valor crítico não sintomático aceitável. A física e a fisiologia do crescimento e 

eliminação das bolhas indicam que é mais eficiente eliminar as bolhas enquanto elas são muito 

pequenas. Os modelos que incluem a fase de bolha produziram perfis de descompressão com 

subidas mais lentas e paradas mais profundas de descompressão, como forma de reduzir o 

crescimento da bolha e facilitar a eliminação precoce, em comparação com os modelos que 

consideram apenas o gás da fase dissolvida. 

 

Gás Inerte Residual 

 

A formação de bolhas de gás demonstrou experimentalmente inibir significativamente a 

eliminação de gás inerte. Uma quantidade considerável de gás inerte permanecerá nos tecidos 

após a superfície do mergulhador, mesmo que não ocorram sintomas de doença 

descompressiva.  

Esse gás residual pode ser dissolvido ou em forma de bolha subclínica, e continuará a 

ser gasoso enquanto o mergulhador permanecer na superfície. Se for feito um mergulho 

repetitivo, os tecidos são pré-carregados com esse gás residual, o que os fará saturar mais 

rapidamente. 

No mergulho repetitivo, os tecidos mais lentos podem acumular gás dia após dia, se 

houver tempo insuficiente para a eliminação do gás entre os mergulhos. Isso pode ser um 

problema para situações de vários dias e vários mergulhos.  

Múltiplas descompressões por dia durante vários dias podem aumentar o risco de 

doença descompressiva devido ao acúmulo de bolhas assintomáticas, que reduzem a taxa de 

eliminação de gases e não são contabilizadas na maioria dos algoritmos de descompressão. 

Consequentemente, algumas organizações de treinamento de mergulhadores fazem 

recomendações extras, como tirar "o sétimo dia de folga". 

 



Modelos de Descompressão na prática 

 

Gráfico da tensão do gás inerte em 16 compartimentos teóricos de tecidos durante e 

logo após um mergulho descompressivo de perfil quadrado usando um gás de fundo trimix e 

dois gases de descompressão, Nitrox 50 e oxigênio a 100%. Tensão de gás inerte nos 

compartimentos do tecido durante um mergulho descompressivo com troca de gás para 

acelerar a descompressão, conforme previsto por um algoritmo de descompressão. 

Modelos determinísticos de descompressão são uma abordagem baseada em regras 

para o cálculo da descompressão. Esses modelos partem da ideia de que a supersaturação 

"excessiva" em vários tecidos é "insegura" (resultando em doença descompressiva ).  

Os modelos geralmente contêm várias regras dependentes da profundidade e do tecido, 

baseadas em modelos matemáticos de compartimentos idealizados de tecido. Não há maneira 

matemática objetiva de avaliar as regras ou o risco geral além da comparação com os 

resultados dos testes empíricos.  

Os modelos são comparados com resultados experimentais e relatórios de campo, e as 

regras são revisadas por julgamento qualitativo e ajuste da curva, de modo que o modelo 

revisado preveja mais de perto a realidade observada e, em seguida, observações adicionais 

sejam feitas para avaliar a confiabilidade do modelo nas extrapolações em faixas anteriormente 

não testadas.  

A utilidade do modelo é julgada por sua precisão e confiabilidade na previsão do 

aparecimento de doença descompressiva sintomática e bolhas venosas assintomáticas 

durante a subida.  

Pode-se razoavelmente supor que, na realidade, o transporte de perfusão por circulação 

sanguínea e o transporte de difusão em tecidos onde há pouco ou nenhum fluxo sanguíneo.  

O problema com as tentativas de modelar simultaneamente a perfusão e a difusão é que 

há um grande número de variáveis devido às interações entre todos os compartimentos do 

tecido e o problema se torna intratável.  

Uma maneira de simplificar a modelagem da transferência de gás para dentro e para 

fora dos tecidos é fazer suposições sobre o mecanismo limitador do transporte de gás 

dissolvido para os tecidos que controlam a descompressão. Assumir que a perfusão ou difusão 

tem influência dominante e a outra pode ser desconsiderada, pode reduzir bastante o número 

de variáveis. 

 



Tecidos limitados para perfusão e modelos de tecidos paralelos 

 

A suposição de que a perfusão é o mecanismo limitador leva a um modelo que 

compreende um grupo de tecidos com taxas variadas de perfusão, mas supridos pelo sangue 

com concentração de gás aproximadamente equivalente. Também é assumido que não há 

transferência de gás entre os compartimentos do tecido por difusão. Isso resulta em um 

conjunto paralelo de tecidos independentes, cada um com sua própria taxa de entrada e saída 

de gás, dependente da taxa de sangue que flui através do tecido.  

A captação de gás para cada tecido é geralmente modelada como uma função 

exponencial, com um compartimento fixo em meio período, e a eliminação de gás também 

pode ser modelada por uma função exponencial, com o mesmo ou mais meio tempo, ou como 

uma função mais complexa, como no modelo de eliminação exponencial-linear.  

A hipótese da razão crítica prevê que o desenvolvimento de bolhas ocorrerá em um 

tecido quando a razão da pressão parcial do gás dissolvido em relação à pressão ambiente 

exceder uma razão específica para um determinado tecido. A proporção pode ser a mesma 

para todos os compartimentos de tecidos ou variar, e cada compartimento recebe uma taxa 

de supersaturação crítica específica, com base em observações experimentais.  

John Scott Haldane introduziu o conceito de meio tempo para modelar a captação e 

liberação de nitrogênio no sangue. Ele sugeriu 5 compartimentos de tecido com meias vezes 

de 5, 10, 20, 40 e 75 minutos.  

Nesta hipótese inicial, foi previsto que se a taxa de subida não permitir que a pressão 

parcial do gás inerte em cada um dos tecidos hipotéticos exceda a pressão ambiental em mais 

de 2: 1 bolhas, não se formarão.  

Basicamente, isso significava que era possível subir de 30 m (4 bar) para 10 m (2 bar) 

ou de 10 m (2 bar) para a superfície (1 bar) quando saturado, sem problemas de 

descompressão. Para garantir isso, várias paradas de descompressão foram incorporadas aos 

planejamentos de subida.  

A taxa de subida e o tecido mais rápido do modelo determinam o tempo e a profundidade 

da primeira parada. Depois disso, os tecidos mais lentos determinam quando é seguro subir 

mais. Essa relação 2: 1 foi considerada muito conservadora para tecidos rápidos (mergulhos 

curtos) e não conservadora o suficiente para tecidos lentos (mergulhos longos).  

A proporção também parecia variar com a profundidade.  



A abordagem de Haldane à modelagem de descompressão foi usada de 1908 a 1960, 

com pequenas modificações, principalmente alterações no número de compartimentos e meio 

tempo utilizado.  

As tabelas da Marinha dos EUA de 1937 foram baseadas em pesquisas de OD Yarbrough 

e usaram 3 compartimentos: os compartimentos de 5 e 10 minutos foram descartados. Na 

década de 1950, as tabelas foram revisadas e os compartimentos de 5 e 10 minutos 

restaurados, e um compartimento de 120 minutos foi adicionado. 

Nos anos 60, Robert D. Workman, da US Navy Experimental Diving Unit (NEDU) revisou 

a base do modelo e pesquisas subsequentes realizadas pela Marinha dos EUA. Tabelas 

baseadas no trabalho de Haldane e refinamentos subsequentes ainda eram inadequadas para 

mergulhos mais longos e mais profundos. Workman propôs que a mudança tolerável na 

pressão fosse melhor descrita como uma diferença crítica de pressão e revisou o modelo de 

Haldane para permitir que cada compartimento de tecido tolerasse uma quantidade diferente 

de supersaturação que varia com a profundidade.  

Ele introduziu o termo "valor-M" para indicar a quantidade máxima de supersaturação 

que cada compartimento poderia tolerar em uma determinada profundidade e adicionou três 

compartimentos adicionais com intervalos de 160, 200 e 240 minutos. 

Uma grande parte da pesquisa de Albert A. Bühlmann foi determinar os compartimentos 

de meio período mais longos para nitrogênio e hélio, e ele aumentou o número de 

compartimentos para 16. Ele investigou as implicações da descompressão após mergulhar em 

altitude e publicou tabelas de descompressão. ser usado em várias altitudes.  

Bühlmann usou um método para o cálculo da descompressão semelhante ao proposto 

por Workman, que incluía valores M expressando uma relação linear entre a pressão máxima 

de gás inerte nos compartimentos do tecido e a pressão ambiente, mas com base na pressão 

absoluta, que os tornava mais facilmente adaptados à altitude mergulho. 

O algoritmo de Bühlmann foi usado para gerar as tabelas de descompressão padrão 

para várias associações de mergulho esportivo e é usado em vários computadores pessoais 

de descompressão, às vezes de forma modificada.  

BA Hills e DH LeMessurier estudaram as práticas empíricas de descompressão de 

mergulhadores de Okinawa no Estreito de Torres e observaram que eles fizeram paradas mais 

profundas, mas reduziram o tempo total de descompressão em comparação com as tabelas 

geralmente usadas na época. Sua análise sugeriu fortemente que a presença de bolhas limita 

as taxas de eliminação de gases e enfatiza a importância da insaturação inerente dos tecidos 



devido ao processamento metabólico de oxigênio. Isso ficou conhecido como modelo 

termodinâmico. Mais recentemente, mergulhadores técnicos desenvolveram procedimentos 

de descompressão usando paradas mais profundas do que o exigido pelas tabelas de 

descompressão em uso. Isso levou aos modelos de bolha RGBM e VPM.  

Uma parada profunda era originalmente uma parada extra introduzida por 

mergulhadores durante a subida, a uma profundidade maior que a parada mais profunda 

exigida pelo algoritmo do computador. Também existem algoritmos de computador que 

alegam usar paradas profundas, mas esses algoritmos e a prática de paradas profundas não 

foram validados adequadamente.  

Uma " parada de Pyle " é uma parada profunda denominada Richard Pyle , um dos 

primeiros defensores de paradas profundas, nas profundidades a meio caminho entre a parte 

inferior e a primeira parada de descompressão convencional e a meio caminho entre a parada 

anterior de Pyle e a parada convencional mais profunda , desde que a parada convencional 

tenha mais de 9 m de profundidade.  

Uma parada em Pyle dura cerca de 2 minutos. O tempo adicional de subida necessário 

para as paradas de Pyle é incluído no perfil do mergulho antes de finalizar o cronograma de 

descompressão.  

Pyle descobriu que em mergulhos em que parava periodicamente para desabafar as 

bexigas de seus espécimes de peixes, ele se sentia melhor após o mergulho e baseava o 

procedimento de parada profunda nas profundidades e na duração dessas pausas.  

A hipótese é que essas paradas proporcionam uma oportunidade de eliminar o gás ainda 

dissolvido, ou pelo menos enquanto as bolhas ainda são pequenas o suficiente para serem 

facilmente eliminadas, e o resultado é que haverá bolhas venosas consideravelmente menores 

ou menores para serem eliminadas na parte mais rasa como previsto pelo modelo 

termodinâmico de Hills. 

Por exemplo, um mergulhador sobe de uma profundidade máxima de 60 metros (200 

pés), onde a pressão ambiente é de 7 bar (100 psi), até uma parada de descompressão a 20 

metros (66 pés), onde a pressão é de 3 bar (40 psi).  

A primeira parada de Pyle ocorreria à pressão intermediária, que é de 5 bar (70 psi), 

correspondente a uma profundidade de 40 metros (130 pés). A segunda parada de Pyle seria 

a 30 metros (98 pés). Um terço estaria a 25 metros (82 pés), a menos de 9 metros (30 pés) 

abaixo da primeira parada necessária e, portanto, é omitido. 



O valor e a segurança de paradas profundas adicionais ao cronograma de 

descompressão derivado de um algoritmo de descompressão não é claro.  

Especialistas em descompressão apontaram que é provável que sejam feitas paradas 

profundas em profundidades onde a penetração continua para alguns tecidos lentos, e que a 

adição de paradas profundas de qualquer tipo deve ser incluída na exposição hiperbárica para 

a qual o cronograma de descompressão é calculado, e não acrescentado posteriormente, para 

que essa introdução de tecidos mais lentos possa ser levada em consideração.  

As paradas profundas realizadas durante um mergulho em que a descompressão é 

calculada em tempo real são simplesmente parte de um mergulho de vários níveis no 

computador e não agregam riscos além do que é inerente ao algoritmo. Há um limite para a 

profundidade de uma "parada profunda".  

Alguma remoção de gás deve ocorrer, e a continuação da remoção de gás deve ser 

minimizada para uma descompressão aceitável e eficaz. A "parada de descompressão mais 

profunda possível" para um determinado perfil pode ser definida como a profundidade em que 

a carga de gás do compartimento principal atravessa a linha de pressão ambiente. Esta não é 

uma profundidade útil da parada - é necessário algum excesso na concentração de gás de 

tecido para impulsionar a difusão do gás, no entanto, essa profundidade é um indicador útil do 

início da zona de descompressão, na qual a taxa de subida faz parte da descompressão 

planejada.  

Um estudo realizado pela DAN em 2004 descobriu que a incidência de bolhas de alto 

grau poderia ser reduzida a zero, desde que a concentração de nitrogênio do tecido mais 

saturado fosse mantida abaixo de 80% do valor M permitido e que uma parada profunda 

adicional fosse simples e prática maneira de fazer isso, mantendo a taxa de subida original. 

A suposição de que a difusão é o mecanismo limitador do transporte de gás dissolvido 

nos tecidos resulta em um modelo de compartimento de tecido bastante diferente. Nesse caso, 

uma série de compartimentos foi postulada, com transporte de perfusão para um 

compartimento e difusão entre os compartimentos, que por simplicidade são organizados em 

série, de modo que, para o compartimento generalizado, a difusão é para e somente dos dois 

compartimentos adjacentes. lados opostos, e os casos limite são o primeiro compartimento em 

que o gás é fornecido e removido por perfusão e o fim da linha, onde existe apenas um 

compartimento vizinho. 

O modelo de série mais simples é um compartimento único, e isso pode ser reduzido 

ainda mais a um modelo unidimensional de "laje de tecido". 



 

Modelos de Bolhas 

 

Os modelos de descompressão de bolhas são uma abordagem baseada em regras para 

o cálculo da descompressão, com base na idéia de que núcleos microscópicos de bolhas 

sempre existem na água e nos tecidos que contêm água e que, ao prever e controlar o 

crescimento da bolha, é possível evitar a doença de descompressão.  

A maioria dos modelos de bolhas pressupõe que as bolhas se formarão durante a 

descompressão e que ocorre a eliminação de gases de fase mista, que é mais lenta que a 

eliminação de fase dissolvida.  

Os modelos de bolha tendem a ter primeiras paradas mais profundas para se livrar de 

mais gás dissolvido em uma supersaturação mais baixa para reduzir o volume total da fase de 

bolha e potencialmente reduzir o tempo necessário em profundidades mais rasas para eliminar 

bolhas. Os modelos de descompressão que assumem a eliminação de gases de fase mista 

incluem: 

O modelo de descompressão da bolha arterial das Tabelas francesas do Ministère du 

Travail 1992. 

O algoritmo exponencial-linear da Marinha dos EUA (Thalmann) usado nas tabelas de 

descompressão aérea da Marinha dos EUA em 2008 (entre outras). 

Modelo combinado de perfusão / difusão de Hennessy das tabelas BSAC'88. 

O modelo de permeabilidade variável (VPM) desenvolvido por DE Yount e outros na 

Universidade do Havaí. 

O modelo de bolha de gradiente reduzido (RGBM) desenvolvido por Bruce Wienke no 

Laboratório Nacional Los Alamos. 

Os modelos probabilísticos de descompressão são projetados para calcular o risco (ou 

probabilidade) de doença descompressiva (DCS) que ocorre em um determinado perfil de 

descompressão. 

Esses modelos podem variar as profundidades e os tempos da parada de 

descompressão para chegar a um cronograma final de descompressão que assume uma 

probabilidade especificada de ocorrência de DCS.  

O modelo faz isso enquanto minimiza o tempo total de descompressão. Esse processo 

também pode funcionar em sentido inverso, permitindo calcular a probabilidade de DCS para 

qualquer cronograma de descompressão. 



 

Modelo de Compartimento Interconectado Goldman 

 

Modelos interconectados de 3 compartimentos, conforme usados nos modelos Goldman 

Em contraste com os compartimentos paralelos independentes dos modelos haldanianos, nos 

quais todos os compartimentos são considerados portadores de risco, o modelo Goldman 

apresenta um compartimento "ativo" ou "portador de risco" relativamente bem perfundido em 

série com "reservatório" adjacente relativamente mal perfundido ou compartimentos "tampão", 

que não são considerados locais potenciais para a formação de bolhas, mas afetam a 

probabilidade de formação de bolhas no compartimento ativo por troca difusa de gás inerte 

com o compartimento ativo.  

Durante a compressão, o gás difunde-se para o compartimento ativo e, através dele, 

para os compartimentos-tampão, aumentando a quantidade total de gás dissolvido que passa 

pelo compartimento ativo. Durante a descompressão, esse gás tamponado deve passar 

novamente pelo compartimento ativo antes de ser eliminado. Se a carga de gás dos 

compartimentos do amortecedor for pequena, a difusão de gás adicionada pelo compartimento 

ativo será lenta. 

Os modelos interconectados preveem uma redução na taxa de lavagem de gás com o 

tempo durante a descompressão, em comparação com a taxa prevista para o modelo de 

compartimento paralelo independente usado para comparação. 

O modelo Goldman difere do modelo de descompressão da série Kidd-Stubbs, pois o 

modelo Goldman assume cinética linear, onde o modelo KS inclui um componente quadrático, 

e o modelo Goldman considera apenas o compartimento central bem perfundido para 

contribuir explicitamente para o risco, enquanto o modelo  

O modelo KS assume que todos os compartimentos apresentam risco potencial. O 

modelo DCIEM 1983 associa risco aos dois compartimentos mais externos de uma série de 

quatro compartimentos. 

O modelo matemático baseado neste conceito é reivindicado por Goldman para ajustar 

não apenas os dados de perfil quadrado da Marinha usados para calibração, mas também 

prediz riscos relativamente precisos para perfis de saturação. Uma versão em bolha do modelo 

ICM não foi significativamente diferente nas previsões e foi descartada como mais complexa, 

sem vantagens significativas.  



O ICM também previu a incidência de doenças descompressivas com mais precisão nas 

exposições de mergulho recreativo de baixo risco registradas no conjunto de dados do Project 

Dive Exploration da DAN. Os modelos alternativos utilizados neste estudo foram os modelos 

LE1 (Linear-Exponencial) e Haldaniano Reto.  

O modelo Goldman prevê uma redução significativa de risco após uma parada de 

segurança em um mergulho de baixo risco [92]e redução significativa de risco usando nitrox 

(mais do que sugerem as tabelas PADI). 

 

Saturação e Descompressão 

 

Representação gráfica do cronograma de descompressão de saturação NORSOK U-100 

(2009) a partir de 180 msw, iniciando às 06h00 e levando 7 dias, 15 horas com pressão parcial 

de oxigênio mantida entre 0,4 e 0,5 bar. A descompressão da saturação é um processo 

fisiológico de transição de um estado estável de saturação total com gás inerte sob pressão 

elevada para condições padrão à pressão atmosférica normal da superfície.  

É um processo longo, durante o qual os gases inertes são eliminados a uma taxa muito 

baixa, limitada pelos tecidos mais lentos afetados, e um desvio pode causar a formação de 

bolhas de gás que podem causar doença descompressiva.  A maioria dos procedimentos 

operacionais se baseia em parâmetros experimentalmente derivados que descrevem uma taxa 

de descompressão lenta e contínua, que pode depender da profundidade e da mistura de 

gases. 

No mergulho por saturação, todos os tecidos são considerados saturados e a 

descompressão, que é segura para os tecidos mais lentos, teoricamente será segura para 

todos os tecidos mais rápidos em um modelo paralelo.  

A ascensão direta da saturação do ar a aproximadamente 7 msw produz bolhas de gás 

venoso, mas não o DCS sintomático. Exposições de saturação mais profundas exigem 

descompressão para agendamentos de saturação. 

A taxa segura de descompressão de um mergulho de saturação é controlada pela 

pressão parcial de oxigênio no gás respiratório inspirado. A insaturação inerente devido à 

janela de oxigênio permite uma fase inicial relativamente rápida da descompressão de 

saturação em proporção à pressão parcial do oxigênio e, em seguida, controla a taxa de 

descompressão adicional limitada pelo intervalo de eliminação de gás inerte no compartimento 

mais lento.  



No entanto, alguns esquemas de descompressão de saturação especificamente não 

permitem que uma descompressão comece com uma excursão ascendente. 

Nem as excursões nem os procedimentos de descompressão atualmente em uso (2016) 

causaram problemas de descompressão isoladamente, mas parece haver um risco 

significativamente maior quando as excursões são seguidas de descompressão antes que as 

bolhas não sintomáticas resultantes das excursões sejam totalmente resolvidas.  

O início da descompressão com a presença de bolhas parece ser o fator significativo em 

muitos casos de doença descompressiva inesperada durante a descompressão de saturação 

de rotina. 

A aplicação de um modelo de bolha em 1985 permitiu modelagem bem-sucedida de 

descompressões convencionais, descompressão de altitude, limiares sem parada e mergulhos 

de saturação usando uma configuração de quatro parâmetros de nucleação globais. 

A pesquisa continua na modelagem de descompressão de saturação e nos testes de 

programação. Em 2015, um conceito denominado Extended Oxygen Window foi usado em 

testes preliminares para um modelo de descompressão de saturação modificado.  

Este modelo permite uma taxa mais rápida de descompressão no início da subida para 

utilizar a insaturação inerente devido ao uso metabólico de oxigênio, seguida por uma taxa 

constante limitada pela pressão parcial de oxigênio do gás respiratório.  

O período de taxa de descompressão constante também é limitado pela fração máxima 

de oxigênio permitida e, quando esse limite é atingido, a taxa de descompressão diminui 

novamente à medida que a pressão parcial de oxigênio é reduzida.  

O procedimento permanece experimental a partir de maio de 2016. O objetivo é uma 

redução aceitável e segura do tempo total de descompressão para uma dada profundidade de 

saturação e mistura de gases. 

 

Validação de Modelos 

 

É importante que qualquer teoria seja validada por procedimentos de teste 

cuidadosamente controlados. À medida que os procedimentos e equipamentos de teste se 

tornam mais sofisticados, os pesquisadores aprendem mais sobre os efeitos da 

descompressão no corpo.  

A pesquisa inicial focou na produção de mergulhos livres de sintomas reconhecíveis de 

doença descompressiva (DSC). Com o uso posterior dos testes de ultra-som Doppler, 



percebeu-se que as bolhas estavam se formando dentro do corpo, mesmo em mergulhos onde 

não eram encontrados sinais ou sintomas de DCI.  

Esse fenômeno ficou conhecido como "bolhas silenciosas". As tabelas da Marinha dos 

EUA de 1956 foram baseadas em limites determinados por sinais e sintomas externos do DCS. 

Pesquisadores posteriores conseguiram melhorar esse trabalho ajustando as limitações 

com base no teste Doppler. 

Como os procedimentos de teste são longos e caros, é prática comum para os 

pesquisadores fazer validações iniciais de novos modelos com base nos resultados 

experimentais de ensaios anteriores. Isso tem algumas implicações ao comparar modelos. 

 

Pesquisa atual 

 

A pesquisa sobre descompressão continua. Geralmente, os dados não estão disponíveis 

nas especificidades, no entanto, a Divers Alert Network (DAN) possui um programa contínuo 

baseado em ciência cidadã , executado pela DAN (Europa), que reúne dados de 

mergulhadores voluntários para análise para a equipe de pesquisa da DAN e outros 

pesquisadores.  

Esta pesquisa é financiada pelas taxas de assinatura dos membros da DAN Europe. O 

Diving Safety Laboratory é um banco de dados no qual os membros podem fazer upload de 

perfis de mergulho de uma ampla variedade de computadores de mergulho convertidos para 

um formato padrão e outros dados sobre o mergulho. 

Dados sobre centenas de milhares de mergulhos reais são analisados para investigar 

aspectos da segurança do mergulho.  

A grande quantidade de dados coletados é usada para análise probabilística do risco de 

descompressão. Os doadores de dados podem obter feedback imediato na forma de uma 

análise de risco simples de seus perfis de mergulho classificados como um dos três níveis 

nominais de risco (alto, médio e baixo) com base na comparação com os valores M Bühlmann 

ZH16c calculados para o mesmo perfil. 

Os projetos listados (nem todos diretamente relacionados à descompressão) 

incluem: 

• Coleta de dados sobre bolhas de gás vascular e análise dos dados 

• Identificação do perfil de subida otimizado 

• Investigando as causas de incidentes inexplicáveis de mergulho 



• Estresse no mergulho recreativo 

• Correlação entre forame oval patente (PFO) e risco de doença descompressiva 

• Mergulhar com asma e diabetes e gerenciar o risco associado 

• Fisiologia e fisiopatologia da respiração 

• Hipotermia e mergulho 

• Dor de cabeça e mergulho 

• Alterações sanguíneas associadas ao mergulho 

• Risco de descompressão de viagens aéreas após mergulho 

• Efeitos fisiológicos do mergulho com rebreather 

• Efeitos do estresse descompressivo nas células-tronco endoteliais e nas células 

sanguíneas 

• Biomarcadores de estresse de descompressão precoce 

• Os efeitos do oxigênio normobárico no sangue e nos primeiros socorros da DCI 

• Eficácia prática dos modelos  

 

Os modelos de bolha para descompressão eram populares entre os mergulhadores 

técnicos no início dos anos 2000, embora houvesse poucos dados para apoiar a eficácia dos 

modelos na prática.  

Desde então, vários estudos comparativos indicaram um número relativamente maior de 

êmbolos de gás venoso após a descompressão, com base em modelos de bolhas, e um estudo 

relatou uma maior taxa de doença descompressiva.  

A descompressão mais profunda para no início da subida parece ser menos eficaz no 

controle da formação de bolhas do que as hipóteses sugeridas.  

Esta falha pode ser devida à continuação de enfaixamento de tecidos mais lentos durante 

o tempo prolongado em maior profundidade, resultando nesses tecidos sendo mais 

supersaturados em profundidades mais rasas.  

A estratégia ideal de descompressão para mergulhos com ressalto profundo permanece 

desconhecida (2016). 

A eficácia prática das trocas de gás de diluente à base de hélio para nitrox na aceleração 

da descompressão não foi demonstrada de forma convincente.  

Esses comutadores aumentam o risco de doença descompressiva do ouvido interno devido 

a efeitos de contra-difusão. 



Descompressão é uma área em que você descobre que, quanto mais aprende, mais sabe 

que realmente não sabe o que está acontecendo. Por trás da exatidão "preto-e-branco" das 

entradas da tabela, as contagens regressivas de computadores por mergulho, segundo a 

segundo, e abaixo da pureza matemática dos modelos de descompressão, oculta uma selva 

fisiológica escura e misteriosa que mal foi explorada. 

A exposição às várias teorias, modelos, tabelas e algoritmos é necessária para permitir 

que o mergulhador tome decisões educadas e informadas sobre suas necessidades pessoais 

de descompressão.  
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