
 

Diurese por Imersão 

 

Você já se perguntou por que você tem que fazer xixi assim que bate na água? A 

condição é chamada diurese de imersão e ocorre sempre que o corpo é imerso em água. 

A imersão junto com a temperatura da água fria pode causar o estreitamento dos vasos 

sanguíneos nos braços e pernas, chamado vasoconstrição, ocorre principalmente na pele e 

tecidos superficiais do corpo, bem como nos músculos dos braços e pernas. 

O resultado é um aumento no volume de sangue enviado aos órgãos centrais do corpo, 

incluindo coração, pulmões e grandes vasos sanguíneos internos. A manobra é projetada 

para manter o núcleo vital quente e tem alguns efeitos colaterais significativos para os 

mergulhadores. 

Quando esse volume aumentado de sangue desvia para o núcleo, o corpo o interpreta 

como sobrecarga de fluidos e sinaliza aos rins para que parem de produzir hormônio 

antidiurético (ADH). Quando os níveis de ADH caem após esse sinal, os rins imediatamente 

começam a produzir urina. 

Enquanto o volume de sangue circulante volta ao normal quando você sai da água e os 

vasos contraídos se alargam novamente, você ainda pode sentir uma bexiga cheia na água 

ou logo após o mergulho.  

É uma resposta totalmente normal à imersão e, a menos que cause desconforto 

indevido ou outras complicações, não há com que se preocupar.  

A água constitui de 40 a 75 por cento do peso do corpo, uma grande variedade devido 

ao conteúdo de gordura individual e sua porcentagem de peso total.  

A região músculo esquelética tem mais de 75% de água; a pele está acima de 

70%; coração, pulmões e rins são 80%. A gordura é de apenas 10% de água. Portanto, a água 

representa uma porcentagem muito menor do peso corporal total em pessoas muito obesas.  

Em geral, o peso corporal de homens adultos jovens normais é de 60 a 70% de água, 

enquanto as mulheres adultas jovens normais são de 50 a 60%. Em média, as mulheres têm 

uma porcentagem maior de gordura corporal do que os homens. 

A quantidade de água no corpo deve ser mantida dentro de uma faixa bastante 

estreita. Obtemos água de três fontes principais. A comida diária fornece cerca de 1.000 ml, 

bebidas cerca de 1.200 ml e o metabolismo produz outros 350 ml. Quando os alimentos são 

metabolizados, os principais resíduos são água e dióxido de carbono.  



Em um ciclo regular, perdemos água como urina (1.500 ml), fezes (100 ml), através da 

pele (600 ml) e pulmões (350 ml). Os pulmões sempre saturam o ar com água antes de chegar 

aos alvéolos e, portanto, se estivermos respirando ar seco (mergulho), é necessária mais água 

para umidificar o gás.  

Quando nossa produção de água aumenta, nossa ingestão também deve aumentar 

para evitar a desidratação. Durante exercícios extremos em um ambiente quente, a ingestão 

pode ter que exceder 15 litros por dia para manter o equilíbrio. 

Alguma produção de urina é inevitável. Quando comemos e digerimos proteínas, o 

nitrogênio é produzido como um resíduo e o eliminamos como uréia na urina. Nossos rins só 

conseguem concentrar a urina em um grau limitado e um pouco de água é perdida diluindo 

a uréia para que possamos urinar.  

No entanto, se nossa urina estiver cronicamente concentrada, corremos o risco de 

formar cálculos renais. Ninguém quer sentir a dor de passar por uma crise de rins com uma 

pedra nos rins, por isso devemos sempre beber água suficiente para manter nossa urina 

diluída. 

Por que produzimos mais urina quando vamos mergulhar? 

 

Quando entramos na água, tiramos o efeito da gravidade. A gravidade normalmente faz 

com que uma quantidade razoável de sangue permaneça nas pernas e nos braços. Quando 

estamos na água, esse sangue volta para a área do peito.  

Nossos corpos sentem esse aumento no volume de sangue no peito e o interpretam 

como muito sangue / água. Ele envia um sinal para nossos rins para se livrar desse excesso 

de água. Portanto, nossos rins produzem mais urina e precisamos fazer xixi.  

Quando saímos da água depois de nadar ou mergulhar, a gravidade reafirma sua 

atração e poças de sangue nos braços e pernas. Como resultado, o corpo sente menos 

sangue / água no peito e envia um sinal aos rins para economizar água. 

Uma segunda razão pela qual precisamos fazer xixi quando mergulhamos resulta do 

frio. Se ficamos com frio, nosso corpo tenta economizar calor, permitindo que os braços e as 

pernas fiquem mais frios. Movemos o sangue de nossos braços e pernas e o mantemos no 

estômago, tórax e cabeça para manter os órgãos vitais nessas áreas quentes e funcionando 

adequadamente.  

Novamente, nosso corpo sente esse sangue extra no peito e envia um sinal para nossos 

rins para produzir mais urina para eliminar esse excesso de água. Quando nos aquecermos 

após o mergulho, estaremos novamente desidratados. 



 

O sujeito Informado e o Desinformado 

 

Muitos mergulhadores sabem que estarão com frio durante um mergulho e, portanto, 

consomem bebidas quentes com antecedência, na tentativa de se aquecer enquanto estão 

debaixo d'água. Este fluido extra será eliminado durante o mergulho, resultando na 

necessidade de fazer xixi.  

Mergulhadores mais informados consomem estimulantes como (cafeína) no 

chocolate, coca cola, chá e café antes de um mergulho. Eles sabem que esses produtos 

químicos aumentam a taxa metabólica básica do corpo e resultam em mais produção de 

calor. Eles ficarão mais quentes durante o mergulho, mas os produtos químicos nessas 

bebidas normalmente resultam na produção de mais urina do que a quantidade de água 

contida na bebida. Mais uma vez, existe o desejo ou a necessidade de fazer xixi durante o 

mergulho. 

Mergulhadores completamente desinformados bebem álcool antes de 

mergulhar. Como qualquer pessoa que consumiu álcool sabe, isso resulta em aumento da 

produção de urina. Se o álcool foi consumido próximo à hora do mergulho, o aumento da 

produção de urina ocorrerá durante o mergulho. 

 

Estas são as principais razões pelas quais temos que fazer xixi quando vamos 

mergulhar e qual a Solução dos problemas? 

 

Existem várias maneiras pelas quais os mergulhadores tentam lidar com esse 

problema. Alguns intencionalmente ficam desidratados antes de mergulhar. Isso será eficaz 

na redução da quantidade de urina produzida durante o mergulho, mas é uma péssima 

idéia. A desidratação é um importante fator de risco para a doença descompressiva.  

Existem muitas outras razões pelas quais os mergulhadores são desidratados durante 

e após cada mergulho, por isso é uma boa prática consumir líquidos hidratantes antes e 

depois do mergulho. 

Alguns mergulhadores apenas fazem xixi em suas roupas de mergulho. Isso tem o 

benefício adicional de fazer você se sentir um pouco mais quente durante o 

mergulho. Lembre-se de enxaguar cuidadosamente a roupa de mergulho após o mergulho e 

lave-a periodicamente com detergente.  

 



 

Fazer xixi enquanto usa uma roupa seca também é possível com o uso de fraldas ou 

uma válvula chamada P-Valve que seria um cateter de preservativo conectado do pênis à 

saída da roupa com uma válvula para escape da urina. E tem a Pílula Anti-Pee, o corpo sinaliza 

os rins para produzir mais ou menos urina através do hormônio antidiurético (ADH); peptídeos 

natriuréticos e o sistema renina-angiotensina-aldosterona controlam principalmente a 

excreção de eletrólitos. À medida que o nível de ADH diminui, os rins produzem mais 

urina. Como expliquei, a produção de urina aumenta durante a maioria dos mergulhos devido 

à imersão e ao frio, resultando em desidratação após o mergulho e aumentando o risco de 

DCS. 

Alguns pilotos de carros de corrida usam um produto químico para evitar fazer xixi 

durante as corridas, acetato de desmopressina,  comumente usado para tratar crianças que 

fazem xixi na cama. Ajuda a reduzir a produção de urina, fazendo com que seja desnecessário 

urinar por um período de tempo. Mergulhadores já testaram e alguns ainda usam, custa cerca 

de $2.0 o comprimido. 
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